
הוראות למחברים 
ההוראות להלן מותאמות לדרישות הקבועות 
בתחום  העת  לכתב  מאמרים  להגשת 
 Uniform  requirements  for ( הביורפואי 
 ,)manuscript submitted to Biomedical Journals
 )Vancouver style( המוכרות גם כסגנון ונקובר
ידי הוועדה הבינלאומית  נקבעו על  ואשר 

לעורכים של כתבי עת רפואיים. 
עיתון "הרפואה" ישקול קבלת מאמרים 
מקוריים שלא הוגשו, יוגשו או פורסמו בכתבי 
עת אחרים טרם הפרסום ב"הרפואה". הגבלה 
זו אינה חלה על תקצירים )Proceedings או 
Abstracts( שהוגשו בכינוסים מדעיים. ניתן 
להגיש סיכומי כנסים )עד 4 עמ' A4, הכתובים 
ברווח כפול ובגופן David בגודל 12. הקובץ יכלול 
גם את הפרטים הבאים באנגלית: כותרת הכנס 
ומיקומו, שמות מלאים של המחברים ושיוכם 
למוסד רפואי/אקדמי ופרטי מחבר מכותב(. 
העורך יקבל בברכה גם מכתבים לעורך )עד 
 David הכתובים ברווח כפול ובגופן A4 '2 עמ
בגודל 12, ועד 4 מראי מקום( וסיקור ספרים )עד 
 David הכתובים ברווח כפול ובגופן A4 '2.5 עמ

בגודל 12(. 
אם חלק כלשהו ממאמר )כמו הטבלה( 
פורסם כבר בעבר, יהיה זה באחריות המחבר 
זכויות  להשיג אישור מהמו"ל או ממחזיק 

הפרסום והדבר יצוין במפורש. 
כל המאמרים נשלחים לסקירה לעמיתים 
)Peer review( לפי שיקולי העורך.  מומחים 
המחברים יכולים להמליץ על סוקרים בתחומם, 

אך אין העורך חייב לאמץ המלצה זו. 
מאמר הכולל דו"חות מניסויים בבעלי חיים 
או בבני אדם מחייב אישור רשמי מוועדת 
 Author ( המחבר  של  המוסדית  הלסינקי 
Institutional Review Board(. על המחקרים 
ועדת  הקליניים להיות בהתאם לעקרונות 

הלסינקי. 

אופן הגשת המאמר:
את המאמרים יש להגיש דרך אתר האינטרנט 
של עיתון "הרפואה" בלבד. כתובת האתר: 
על  )לחץ   http://www.ima.org.il/harefuah

"להגשת מאמרים"(. 
הגשת המאמר תכלול:

•טופס הנחיות מסומן וחתום. 	
•טופס ההצהרה עם חתימות המחברים. 	
•טופס הצהרה על ניגוד/ אי ניגוד אינטרסים 	

המחברים  כי  המאשר  לעורך  נלווה  •מכתב  	
תרמו תרומה משמעותית לכתיבת המאמר. 
במקרה של יותר מ־6 מחברים למאמר, יש 
ואחד  אחד  כל  של  תרומתו  את  להוסיף 
במידת  המאמר.  בכתיבת  מהמחברים 
הצורך, אישור חתום של "ועדת הלסינקי". 

המאמר ייכתב בתוכנת WORD ויכלול לא 
יותר מ־6 עמודי A4 הכתובים ברווח כפול 
ובגופן David בגודל 12 )לא כולל תקצירים, 
נספחים ומראי מקום לעניין זה(, עם שוליים 
שמאליים ברווח 2.5 ס"מ ושוליים ימניים 1.5 

ס"מ. העמודים ימוספרו בסדר שוטף. 
המסרים הנלמדים מהמאמר במאמרי 

סקירה בלבד:
יש להוסיף 3 נקודות שכותרתן: "המסרים 
הנלמדים מהמאמר". אורכה של כל נקודה 
לא יעלה על שני משפטים. את המסרים יש 
להוסיף בעמוד נפרד בתחילת המאמר אחרי 

עמוד הכותרת. 
עמוד הכותרת

מבנה עמוד הכותרת:
•שם המאמר. 	

•שמם המלא של המחברים ללא תואריהם  	
האקדמיים.

•מוסד/מרכז רפואי שבו עובד כל מחבר. 	
•בתחתית העמוד - שם, כתובת, טלפון, טלפון  	

נייד, פקס ודוא"ל של המחבר המכותב. 
עמוד התקציר

היקף התקציר בעברית ובאנגלית יכלול עד 250 
מילה כ"א. במאמרים מקוריים יופיעו תת הכותרות 
הבאות: הקדמה, מטרות, שיטות מחקר, תוצאות, 
מסקנות, דיון וסיכום. בתקצירים באנגלית יש 
לכלול שם המאמר, שמות המחברים, מוסדות 

 .)Key words( רפואיים ו־5 מילות מפתח
מאמר מקורי 

גוף המאמר יחולק לפי ראשי הפרקים הבאים: 
הקדמה, מטרות, שיטות מחקר, תוצאות, 

מסקנות, דיון וסיכום.
פרשת חולה 

גוף המאמר יחולק לפי ראשי הפרקים הבאים: 
הקדמה, מפרשת החולה, דיון וסיכום. 

•שלמי תודות 	
יופיעו בסוף המאמר.

•מראי מקום 	
מראי המקום ייכתבו באנגלית בלבד.

במאמר מקורי לא יצוטטו יותר מ־20 מראי 
מקום )References(. בסקירה לא יעלו על 30 
מראי מקום. יש לציינם בסוגרים מרובעים, 
סדר  לפי  ברצף,  בתוך המאמר  ממוספרים 
מקום  מראי  של  מלאה  רשימה  הופעתם. 
תופיע בסוף המאמר כשהיא כתובה ב"סגנון 
ונקובר". בכל מראה מקום, יוזכר שמם של 
4 מחברים, אם יש יותר מ־4 מחברים, יופיע 
al & לאחר השם השלישי. לאחר מכן תופיע 
כותרת המאמר, כשבעקבותיה קיצור שם כתב 
העת בסגנון ה־Index Medicus; שנת הופעת 
הפרסום; מספר הכרך; והעמודים הראשון 
הוא  הציטוט  אם  המאמר.  של  והאחרון 

מסקירה, ממכתב או מתקציר, יש לציין זאת 
בסוגריים רבועים. אם הציטוט נלקח מספר, 
יש לציין את שמות מחברי הפרק, את כותרת 
הספר, שאחריהם  עורכי  הרלוונטי,  הפרק 
בסוגריים הציון )Ed( או )Eds(, תאריך הוצאת 
הספר, כותרת הספר )כשהאות הראשונה בכל 
מילה היא אות גדולה(, שם העיר, של המו"ל 

ומספרי העמודים )ר' דוגמה 2(. 
להלן מספר דוגמאות: 

1 Verstraete M, Brown BG, Chesebro JH & 
al, Evaluation of antiplatelet agents in 
the prevention of aorto-coronary bypass 
occlusion. Eur Heart J, 1986;7:4-13. 

2 Chen RT, Special methodological issues 
in pharmaco-epidemiology studies 
of vaccine safety. In: Storm BL (Ed)/ 
Pharmacoepidemiology, 2nd ed. Chichester, 
UK, John Wiley, 1994, pp 581-594. 

 Personal ב־ פורסם  שלא  מידע  אזכור 
communications, ומחקרים שדווח עליהם 
בפגישות מדעיות, יופיעו בסוגריים בגוף הטקסט 
בלבד. החוקרים אחראים לקבל את רשות מקור 

ה־Personal communications לפרסום. 
  ) • 	Figures, pictures( תרשימים  תמונות, 

וטבלאות )בסופו של הקובץ המוגש( 
 jpg בפורמט  יוגשו  תמונות  או   תרשימים 
dpi 300 וחץ המורה על כיוון התמונה. תמונות 

בצבע - ללא תשלום. 
על הטבלאות להיות ברורות ולא לחזור בהן 
על מידע המופיע בטקסט. המקרא יופיע תחת 

הטבלה. 
 • קיצורי שמות	

שימוש בקיצורים אינו רצוי. בשעת הצורך 
יש להשתמש רק בקיצורים סטנדרטיים. פרט 
ליחידות מידה )מ"מ, מ"ג וכד'(, יש להקדים 
להופעת הקיצור לראשונה כשהיא בסוגריים 
ובסימון כוכבית, את המילה בצורתה המלאה. 
באופן דומה תירשם הערת שוליים באותו 
העמוד. אם תופיע יותר מהערת שוליים אחת 

באותו עמוד, יש לציינה בסימון מבדיל. 
•שמות תרופות ונתונים טכניים  	

שמות תרופות יופיעו ככל האפשר בצורתן 
הגנרית. אם מוזכר השם המסחרי, יש לכלול 
בסוגריים.  הייצור  וארץ  היצרן  שם  את 
 System( SI מידות ומשקלות יופיעו ביחידות

 .)international
) • 	Conflict of interest( ניגוד אינטרסים

על החוקר לחשוף בעת הגשת המאמר ולציין 
על גבי המכתב הנלווה, כל סוג של קשר כלכלי 
עם החברה שמוצרה הוא מושא המחקר או 
עם חברה המייצרת מוצרים מתחרים. לאחר 
קבלת המאמר לפרסום הפרטים  יפורסמו 

כהערה. 


