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בשם חברות המערכת של כתב העת וחברי הוועד המנהל של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד, אנו מזמינות אתכן ואתכם לשלוח כתבי 
יד )קרי, מאמרים שלכם( לכתב העת גוף ידע. כתב העת מתוכנן לצאת פעמיים בשנה בהתאם לכמות המאמרים שיישלחו ויתקבלו לפרסום.

המאמרים המפורסמים בכתב עת זה צריכים להיות מקוריים ושלא פורסמו בעבר, או שאינם נמצאים בתהליכי שיפוט בעיתונים אחרים. תהליך 
הקבלה של מאמר לקראת פרסום כולל ביקורת עמיתים סמויה. נעשים מאמצים רבים לקדם את כתב העת בזירת המחקר הבין־לאומית ולכן 

עבור כל מאמר יידרשו גם תקציר ומילות מפתח באנגלית. 
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הנחיות למחברים

gufyeda1@gmail.com :כתובת למשלוח מאמרים

כתב העת גוף ידע נועד לשמש במה מדעית לכל העוסקים במקצועות הסיעוד ושירותי הבריאות. כתב העת מקבל כמה סוגי כתבי יד:

Research article מאמר מחקרי  .1

המאמר יכלול עד 4000 מילים ועד חמישה איורים או טבלאות התורמים להבנת הנקרא.  

מבנה המאמר יהיה: מבוא, מטרה, שיטה, תוצאות, דיון, מסקנות והמלצות או השלכות אפשריות. המאמר יכלול תקציר בעברית ובאנגלית.  

Narrative review סקירת ספרות נרטיבית  .2

סקירת ספרות בנושא קליני או מחקרי הקשור לסיעוד, סקירת מקורות עכשוויים ובסופה סיכום, מסקנות והמלצות - כולל השפעות על   
הסיעוד ועל אנשי מקצועות הבריאות האחרים. המאמר יכלול עד 4000 מילים ועד חמישה איורים או טבלאות התורמים להבנת הנקרא.

Systematic review סקירת ספרות שיטתית  .3

 4000 יכלול עד  )2021(. המאמר   MECIR )2021( או   PRISMA כגון  פי פרוטוקולים בין־לאומיים מקובלים  סקירה המבוצעת על   
מילים ועד חמישה איורים או טבלאות התורמים להבנת הנקרא.

Case study תיאור מקרה  .4

תיאור מקרה ייחודי ומעניין המשלב בתוכו הבנה של צוות שלם בנושא סיעודי שאין עליו מידע רב בספרות. התיאור יכלול את ההיבטים   
הקליניים, ההוראתיים והניהוליים של האירוע, וכמה מקורות הרלוונטיים למקרה ונמצאים בספרות המקצועית והמדעית. עד אלפיים מילים 

ושני תרשימים או טבלאות.

Brief report דיווח קצר  .5

תיאור מחקר בקצרה. עד אלף מילים ושני תרשימים או טבלאות.  

Letter to the Editor מכתב למערכת  .6

מכתב למערכת אפשר לשלוח לפרסום בכתב העת גוף ידע, בתיאום מראש עם העורכת הראשית. לרוב, מכתב למערכת יהיה בנושא חדש,   
בעל משמעות לסיעוד ולמדעי הבריאות, וייכתב על ידי מומחים ומומחיות בתחום המובילים את המחקר בו או את ניהולו. עד אלף מילים 

ושני תרשימים או טבלאות.

המחברים והמחברות מתבקשים ומתבקשות להקפיד על הכנת כתב היד בהתאם להנחיות שלהלן.

נא להקפיד שכתב היד שיישלח לפרסום יעבור קודם לכן עריכה לשונית.

בכל הגשה יש לשלוח כמה קבצים:

קובץ טקסט עיקרי - ללא פרטים מזהים - הכולל את כל חלקי המאמר:   .1

יש להגיש עותק אחד בקובץ word כולל טבלאות ותרשימים המוטמעים בגוף הטקסט.  #

המאמר יוקלד על דף בגודל A4, ברווח כפול ובאותיות בגודל 12.  #

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

קובץ כותרת - עם פרטים מזהים: יכלול את כותרת המאמר, שמות המחברים, תארים אקדמיים, שיוך למקום העבודה, תפקיד וכתובת   .2
מייל להתכתבות עם המחבר או המחברת. נוסף על כך, יש לציין בדף הכותרת כי המאמר המוגש לפרסום הינו מקורי - לא פורסם בעבר, ואינו 

נמצא בתהליכי שיפוט בעיתונים אחרים.

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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על קובץ המאמר לכלול:

כותרת המאמר  #

תקציר ומילות מפתח בעברית ובאנגלית - תקציר מובנה שיכלול רקע, מטרות, שיטות, ממצאים, מסקנות והשפעות על תחום הסיעוד.   #
יש לציין ארבע או חמש מילות מפתח. אורך התקציר לא יעלה על 300 מילים.

#  מבוא: המבוא למאמר יכלול את הרקע, סקירת הספרות והרציונל לביצוע המחקר. אפשר לסיים את הסקירה בשאלת המחקר.

מטרות וכן אפשר לצרף השערות.  #

שיטות: פרק השיטות יכלול את תיאור מערך המחקר, תיאור המדגם, תיאור כלי המחקר, כולל בדיקות תוקף ומהימנות ושיטת ניתוח   #
הנתונים.

תוצאות: הפרק יתאר את ממצאי המחקר.  #

דיון: יכלול דיון בתוצאות מול הספרות הקיימת והשלכות לסיעוד.  #

אורך המאמר יהיה עד 4000, 2000 או אלף מילים לפי סוג המאמר, לא כולל רשימת מקורות, טבלאות ושרטוטים.  #

רשימת מקורות: )בהתאם לשפה שבה נכתב המקור( כולל מספר ה־DOI או עמוד האינטרנט, אם לא קיים DOI. מספר המקורות לא   #
יעלה על 30 מקורות

הערות כלליות:

במקרה של שימוש בתמונות או בחומר שפורסם במקום 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 קבלת חוות דעת הסוקרים והסוקרות ודיון במערכת תאשר העורכת הראשית או עורכת   #
המשנה את קבלת כתב היד לפרסום, או תשלח למחברים בקשה לתיקונים, או תדווח על דחיית כתב היד.

סגנון כתיבה: 

 manual of the American psychological של   )2020( השביעית  המהדורה  פי  על  ייכתבו  והמקורות  בעברית  ייכתב  המאמר   #
APA7( association( ולפי הנחיות נוספות, שמופיעות באתר https://apastyle.apa.org/. אין לציין מקורות שלא מוזכרים בגוף 

העבודה.

אין לכתוב הערות שוליים.  #

יש לצרף טבלאות ושרטוטים רק אם הם מוסיפים להבנת הכתוב.  #

המאמר ייכתב בעברית תקינה. מילים לועזיות ייכתבו בתרגומן לעברית ובהיעדר תרגום - ייכתבו בשפת המקור או בתעתיק. אין לכתוב   #
מילים לועזיות בעברית. רשימת המקורות תירשם בשפת המקור.

כל מחבר שיש לו מספר חוקר ב־ORCID ID מתבקש להוסיף את המספר ליד שמו.  #
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