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נוסד  )Israeli Journal of Occupational Therapy) -IJOT תב העת הישראלי לריפוי בעיסוקכ

הישראלית לריפוי בעיסוק, במטרה לענות על צרכי המקצוע השונים: איסוף ידע,  חברהומופק ביוזמת ה

כתב העת משמש במה לאנשי מקצוע  .הידע למרפאים בעיסוק ואנשי מקצוע אחרים וריכוזו והקנית עיבודו

הקלינית  םבעבודתלהעביר את תפיסתם המקצועית ולשתף את עמיתיהם ואת הקהילה  ומאפשר להם

 .והמחקרית

. מתפרסמים בו מאמרים שונים בעברית ובאנגלית. פעמים בשנה 3ויוצא לאור  לשוני-העת הוא דוכתב 

 מקוריים מגוונים, כגון: מאמרים פרסומיםכולל  . כתב העתהילכל מאמר מצורף תקציר בשפה השני

מאמרי , / פרויקטיםקבוצות /, תיאורי מקרה (ומטה אנליזהמחקרים איכותניים, כמותיים, מחקרים )

 ת ספרות. ווסקירמאמרים תיאורטיים  הערכת צרכים,

בנוסף, לכתב העת מדורים קבועים: מדור מבט אישי, מדור מנקודת ראות מקצועית ומדור טכנולוגיה 

 ואינטרנט.

 ל צוות כתב העת עובד בהתנדבות.לכ

של שני באופן אנונימי של כתב העת, כל מאמר עובר הערכה  העל מנת לשמור על רמה מקצועית גבוה

 בודקים חיצוניים מומחים. 

  

 .ניתן לקבל חוברת מודפסת וכן,  ים,חברי העמותה יכולים לצפות באתר בכל המאמר

 ניתן לרכוש מנוי לכתב העת למוסדות וכן למשלוח לחו"ל.בנוסף, 

  

  ?IJOT -ה –לפרסם בכתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק  מדוע מומלץ

 .שיתוף בידע המקצועי תורם להתפתחות המקצועית של כל אחת ואחד מאיתנו 

 כתב העת הוא הבמה לחשיפה של אבחונים חדשים כמו למשל שאלוןBRIEF-A  אבחון איכות ,

 .IJOT-ועוד שהוצגו לראשונה בDO-EAT -, אבחון ה CMT-CHכתב יד,
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 יות וכן תיאורי מקרה שונים.כתב העת הוא הבמה לתיאור גישות התערבות ושיטות טיפול חדשנ 

  עת לריפוי בעיסוק מאפשר שיוך של הידע הזה למקצוע הריפוי הפרסום הידע המקצועי בכתב

שיקום הנהיגה, הפרעות קשב, כאב, בעיסוק. ראו לדוגמא את גיליונות הנושא בתחומים של 

כתיבה, התאמות הסביבה, תפקודים ניהוליים, שיקום בקהילה וכן את ניירות העמדה בתחומים 

השונים: מוגבלות שכלית והתפתחותית, ליקויי למידה, המרפאים בעיסוק כיועצי נגישות, מערכת 

ון כל אלו משקפים את מגו ועוד. , כאב, טיפול בתחום הפרעות קשבהחינוך, קוגניציה פגים

  . המשמעותית העשייה המקצועית

  ריבוי של מאמרים איכותיים יעלה את קרנו של כתב העת ויאפשר הכנסתו למאגרי מידע

 בינלאומיים נוספים, מה שיתרום למעמד האקדמי בקרב הקהילה המקצועית הבינלאומית.

 כתיבה ל-IJOT .היא החובה והתרומה של כל אחד ואחת מאיתנו למקצוע 

  

-ים לכתב העת, רעיונות לגיליונות נושאיים ועוד יש לפנות לכתובתלשליחת מאמר  

ijot2.il@gmail.com  

 . מדריך לכותבים :למדריך לכותבים בכתב העת לחץ/י

 .רשימת נושאי התפקידים בעמותה :לרשימת בעלי תפקידים בכתב העת, צפו ב

  

קוראים לכם להיות חלק מקהילת כתב העת, להיות קוראים ועוד יותר להיות בין מזמינים ואנו 

 .הכותבים
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בישראלריפוי בעיסוק להישראלית  חברהה  
ijot2.il@gmail.com 
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