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 קול קורא לכתיבת מאמרים לגוף ידע:
כתב העת של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד

Body of Knowledge: 
The Journal of the Israeli Nursing Research 
Association

שלום רב לכל האחיות והאחים שמחקר בנפשותיהם או שעסקו ועוסקים במחקר. בשם חברות מערכת של העיתון וחברי הוועד המנהל של 
העמותה למחקר בסיעוד, אני פונה אליכם לשלוח מאמרים לעיתון שלנו ״גוף ידע״, שחלקכם וודאי מכירות/ים ומוקירות/ים. העיתון מתוכנן 
לצאת פעמיים בשנה, לפי כמות המאמרים שיישלחו ויתקבלו לפרסום. מחברות/ים מגישי/ות מאמר לפרסום בעיתון זה מתחייבות/ים שהמאמר 
מקורי ולא פורסם בעיתון אחר ולא נמצא בתהליכי שיפוט לעיתון אחר. המאמר שיוגש לפירסום בעיתון יעבור סקירה עיוורת, כלומר שסוקרים 
מומחים בתחום המחקר המוצג במאמר, לא מודעים למי כתב את המאמר וגם הכותב לא ידע מי סקרו אותו. אנו עושים מאמצים לקדם את 

העיתון גם ברמה הבינלאומית ולכן כל מאמר יידרש גם לתקציר באנגלית.

לוח זמנים להגשה לפירסום

על מנת שמאמר יישקל לפרסום בגיליון חודש יוני אנא שילחו עד סוף מרץ באותה השנה. לעיתון שאמור לצאת בדצמבר יש לשלוח מאמרים 
לא מאוחר מסוף ספטמבר. 

ikadmon@hadassah.org.il לכל שאלה ולהגשת המאמר לפרסום נא לשלוח למייל

לבירורים ניתן לפנות גם לטלפון הנייד 050-7874165

שלכם ובשבילכם,

בשם כל חברי הוועד ועורכי המשנה,

ד״ר אילנה קדמון

עורכת ראשית של כתב העת ״גוף ידע״
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הנחיות למחברים לגוף ידע: כתב עת למחקר בסיעוד
ikadmon@hadassah.org.il :כתובת למשלוח מאמרים

העיתון גוף ידע נועד לשמש במה מדעית לכל העוסקים במקצועות הסיעוד ושרותי הבריאות. העיתון מקבל כמה סוגי כתבי יד:

Research article מאמר מחקרי  .1
המאמר יכלול עד 4000 מילים ועד 5 טבלאות או איורים המשרתים את הבנת הנקרא.  

מבנה המאמר יהיה: מבוא, מטרה, שיטה, תוצאות, דיון, מסקנות והמלצות או השלכות אפשריות. המאמר יכלול תקציר בעברית ובאנגלית.  
ספירת המילים לא כוללת את רשימת המקורות או את הטבלאות והאיורים אלא רק את הטקסט עצמו.  

Narrative review סקירת ספרות נרטיבית  .2
סקירת ספרות בנושא קליני או מחקרי שקשור לסיעוד מקורות עכשוויים בסקירה ובסופו סיכום, מסקנות והמלצות כולל השלכות לסיעוד   

ולאנשי מקצועות הבריאות האחרים. המאמר יכלול עד 4000 מילים ועד 5 טבלאות או איורים המשרתים את הבנת הנקרא.
ספירת המילים לא כוללת את רשימת המקורות או את הטבלאות והאיורים אלא רק את הטקסט עצמו.  

Systematic review סקירת ספרות שיטתית  .3
סקירה המבוצעת על פי פרוטוקולים בינלאומיים מקובלים כגון PRISMA (2021) או MECIR (2021). המאמר יכלול עד 4000 מילים   

ועד 5 טבלאות או איורים המשרתים את הבנת הנקרא.
ספירת המילים לא כוללת את רשימת המקורות או את הטבלאות והאיורים אלא רק את הטקסט עצמו.  

Case study תיאור מקרה  .4
תיאור מקרה ייחודי ומעניין שמשלב בתוכו הבנה של צוות שלם בנושא סיעודי שאין עליו מידע רב בספרות. התיאור יכלול את ההיבטים   
ו-2  2000 מילים  עד  והמדעית.  וכמה מקורות רלוונטיים שכן נמצאו בספרות המקצועית  והניהוליים של האירוע,  הקליניים, ההוראתיים 

תרשימים או טבלאות.

Brief report דיווח קצר  .5
תיאור מחקר בקצרה עד 1000 מילים ו-2 טבלאות או תרשימים.  

ספירת המילים לא כוללת את רשימת המקורות או את הטבלאות והאיורים אלא רק את הטקסט עצמו.  

Letter to the Editor מכתב למערכת  .6
מכתב למערכת ניתן לשלוח לפרסום בעיתון גוף ידע, בתיאום מראש עם העורכת הראשית. לרוב, מכתב למערכת יהיה בנושא חדש, בעל   
משמעות לסיעוד ולמדעי הבריאות, ונכתב על ידי מומחי ומומחיות בתחום המובילים את המחקר או ניהול התחום. עד 1000 מילים ו-2 

טבלאות או תרשימים.
ספירת המילים לא כוללת את רשימת המקורות או את הטבלאות והאיורים אלא רק את הטקסט עצמו.  

המחברים/ות מתבקשים/ות להקפיד על הכנת כתב היד בהתאם להנחיות שלהלן. 

נא להקפיד שכתב היד שנשלח לפרסום יעבור עבור עריכה לשונית והגהה.

.ikadmon@hadassah.org.il את כתבי היד יש לשלוח למייל

בכל הגשה יש לשלוח מספר קבצים:
קובץ עיקרי עם המאמר  .1

יש להגיש עותק בקובץ word כולל טבלאות ותרשימים. כותרת תקציר וכל חלקי המאמר. ללא פרטים מזהים.  #

המאמר יוקלד על גודל דף A4 ברווח כפול באותיות בגודל 12.  #

יש להשאיר שוליים ברוחב 2.5 ס״מ מכל צד.  #

בדף נפרד שיכלול כותרת שיכלול: כותרת המאמר, שמות המחברים, תארים אקדמיים, מקום העבודה, תפקיד וכתובת מייל להתכתבות   .2
עם מגיש המאמר.

http://www.prisma-statement.org/Protocols/
https://community.cochrane.org/mecir-manual/standards-reporting-protocols-new-cochrane-intervention-reviews-pr1-pr44
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הערות כלליות:  

במקרה של שימוש בתמונות או בחומר שפורסם במקור אחר יש לצרף הסכמה בכתב של המחבר הראשי והמוציא לאור. האחריות על   #
מניעת פגיעה בזכויות יוצרים חלה על המחברים.

העורכת תאשר את קבלת החומר במייל. לאחר חוות דעת הסוקרים/ות תאשר העורכת הראשית את קבלת כתב היד לפרסום או תשלח   #
למחרים בקשה לתיקונים או תדווח על דחיית כתב היד.

סגנון כתיבה   

 the of Manual Publication (APA7) Association המאמר ייכתב בעברית והמקורות על פי המהדורה השביעית )2020( של  #
Psychological American ולפי הנחיות נוספות, שמופיעות באתר https://apastyle.apa.org/ אין לציין מקורות שלא מוזכרים 

בגוף העבודה.

אין לרשום הערות שוליים.  #

יש לצרף טבלאות ושרטוטים רק במידה שהם מוסיפים להבנת הכתוב.  #

המאמר ייכתב בעברית תקינה. מילים לועזיות יירשמו בתרגומן לעברית ובהעדר תרגום - ירשמו בשפת המקור או בתעתיק. אין לרשום   #
מילים לועזיות בעברית. רשימת מקורות תירשם בשפת המקור.

כל מחבר שיש לו מספר חוקר ב-Orchid ID מתבקש להוסף את המספר ליד שמו.  #

פרקי כתב היד   

תקציר בעברית ובאנגלית ומילות מפתח - התקציר יכלול את מטרת המחקר, שיטת המחקר, ממצאים, מסקנות והשלכות לסיעוד. יש   #
לציין 4-5 מילות מפתח. אורך התקציר לא יעלה על 250 מילים.

מבוא - המבוא למאמר יכלול את הרקע, סקירת הספרות והרציונל לביצוע המחקר, מטרות והשערות או שאלות המחקר.  #

שיטה - פרק השיטה יכלול תיאור המדגם, מערך המחקר כולל שנת ביצוע המחקר ואישור אתי לקבלת הסמכה מדעת של הנבדקים,   #
תיאור כלי המחקר, כולל בדיקות תוקף ומהימנות ושיטת ניתוח הנתונים.

ממצאים ודיון - הפרק יתאר את הממצאים ובסופו יכלול דיון והשלכות לסיעוד.  #

אורך המאמר - עד 4000, 2000 או 1000 מילים לפי סוג המאמר, לא כולל רשימת מקורות, טבלאות ואיורים.  #

.DOI או עמוד האינטרנט אם לא קיים DOI-רשימת מקורות )בהתאם לשפה בא נכתב המקור( כולל מספר ה  #

מקורות
American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American psychological association 

(7th ed.). https://doi.org/ 10.1037/0000165-000
MECIR (2021)-(Methodological Expectations for Cochrane Intervention Reviews) Manual (link is external) 

- guidelines on reporting protocols for Cochrane Intervention reviewshttps://community.cochrane.org/mecir-
manual/standards-reporting-protocols-new-cochrane-intervention-reviews-pr1-pr44

PRISMA-P (2021)- (PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews) for systematic review 
protocols http://www.prisma-statement.org/Protocols/

בקרו אותנו באתר העמותה הישראלית למחקר בסיעוד




