
הנחיות להגשת מאמר 
עם הגשת המאמר למערכת, יש לצרף טופס זה במטרה לבדוק שאכן מולאו ההנחיות לכתיבת המאמר, על 
ידי סימון המשבצות הריקות באות X המופיעות לאחר כל שאלה. טופס זה נועד הן לנוחות המחברים והן 
לזו של המערכת. לצערנו, מאמר שלא יוגש בהתאם להנחיות אלה – לא יטופל. יש לשלוח את המאמר דרך 

 http://www.ima.org.il/harefuah אתר האינטרנט של עיתון הרפואה בלבד

משלוח המאמר יכלול: 
 X נא לסמן

קובץ יחיד של המאמר בתוכנת WORD. יש לכלול בסוף הקובץ   

את הטבלאות, התרשימים והתמונות במידה ויש.

מכתב נלווה לעורך  

טופס ההצהרה עם חתימות המחברים )מופיע באתר(  

טופס הצהרה על ניגוד/ אי ניגוד אינטרסים  

במידת הצורך, אישור ועדת הלסינקי חתום  

במקרה של יותר מ־6 מחברים, יש לפרט את תרומתו של כל   

אחד מהם במכתב הנלווה לעורך

טופס זה מסומן וחתום  

א' - המאמר 
כתוב ברווח כפול ובגופן David בגודל 12   

העמודים ממוספרים  

עד 6 עמודים )לא כולל תקציר בעברית ובאנגלית, נספחים   

ומראי מקום לעניין זה(

ב' - עמוד הכותרת
כותרת המפרטת את שם המאמר  

שמותיהם המלאים )פרטי ומשפחה( של המחברים  

מוסד/מרכז רפואי שבו עובד כל מחבר   

בתחתית העמוד - שם, כתובת, טלפון, טלפון נייד, פקס ודוא"ל   

של המחבר המכותב

ג' - במאמרי סקירה בלבד
עמוד המכיל 3 נקודות שכותרתן "המסרים הנלמדים מהמאמר"  

ד' - תקצירים
עמוד תקציר בעברית, 5 מילות מפתח  

עמוד תקציר באנגלית )Abstract( הכולל: כותרת המאמר,   

שמותיהם המלאים של המחברים, מוסד רפואי שבו עובד כל אחד 

)Key words( מהמחברים, תקציר, 5 מילות מפתח

ההתאמה בין התקציר בעברית לאנגלית מבחינת שמות מחברים, 

סדר שמות המחברים וכתובות המחברים, חלה על המחברים 

בלבד. מערכת הרפואה לא תהיה אחראית על אי התאמה כלשהי 

בנתונים הללו.

 ה' - טבלאות, תרשימים ותמונות 
       )בסופו של הקובץ המוגש( 

לא יותר מארבעה סה"כ, בכל משלב שהוא, לדוגמה: 2 תרשימים   

ו־2 טבלאות, תרשים אחד ו־3 טבלאות, 4 טבלאות וכדומה. 

תמונות ותרשימים:

 jpg גרפים, תרשימים או צילומים יוגשו בפורמט  

dpi 300 וחץ המורה על כיוון התמונה

פירוט ההסברים תחת כל תרשים  

ו' - מראי מקום
מראי המקום ייכתבו באנגלית בלבד  

עד 20 מראי מקום במאמרים מקוריים ובפרשות חולים   

 )Vancouver לפי סגנון( 

)ר' דוגמאות בהוראות למחברים(

עד 30 מראי מקום במאמרי סקירה  

מראי המקום ממוספרים לפי הסדר המופיע בגוף המאמר  

שמות המחברים יצוינו לפי ההוראות המפורטות ב"הוראות   

 )Italic( "למחברים

חתימה

לפני הפרסום יישלח אליך המאמר להגהה אחרונה. באם לא 
תתקבל תגובתך תוך 48 שעות, נפרסם את המאמר כמו שהוא.

הריני מצהיר שהמאמר הוגש לעיתון "הרפואה" ולא הוגש 
במקביל או פורסם בכל מקום אחר. 
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