הנחיות לכותבי

הנחיות למחברי מאמרי בכתב העת "רפואה ומשפט"
א .כללי
 .1כתב העת "רפואה ומשפט" עוסק בתחו שבי רפואה על ענפיה ,משפט ואתיקה.
 .2המערכת תקבל לעיו כתבי יד של מאמרי שלא פורסמו בעבר ,ושלא יפורסמו בעברית טר פרסומ ב"רפואה ומשפט".
 .3מאמר שראה אור ב"רפואה ומשפט" ,יתאפשר פרסומו בכתב עת מקצועי אחר ,בשפה העברית או בשפה אחרת ,ע קבלת
אישור בכתב ממערכת כתב העת ,ותו אזכור עובדת הפרסו המקורי ב"רפואה ומשפט".
 .4ככלל ,נעשית הערכת כתב יד שנשלח למערכת על ידי שני סוקרי .הסוקרי מקבלי לידיה את כתב היד בעילו ש
המחברי .אול אי בנוהל זה כדי לחייב את המערכת למסור את כתב היד לידי סוקר זה או אחר או בכלל .שליחת המאמר
לסוקר/י אי בה כדי לחייב את המערכת לפעול לפי המלצותיו.
המחבר רשאי להמלי לפני מערכת על סוקר ,שהוא מומחה בתחו בו עוסק המאמר המוצע ,א אי בהמלצה כדי לחייב את
המערכת.
 .5המאמר המוצע לפרסו ישלח לעריכה לשונית.
 .6המערכת רשאית ,על פי שיקוליה ,לבקש מ המחבר/י להכניס שינויי למאמר ,לפני אישורו לפרסו כמאמר ב"רפואה
ומשפט" ,אול אי בכ כדי לגרוע משיקול דעתה לבצע שינויי במאמר ג ללא פניה מוקדמת למחבר/י וללא אישורו,/
א וכאשר היא מוצאת צור בכ.
המערכת רשאית לפרס או להימנע מפרסו כתב יד שנשלח אליה ,הכול על פי שיקול דעתה.
מחבר/י מאמר שלא אושר לפרסו – יקבל/ו הודעה על כ.
 .7מאמר אשר פרסומו מחייב קבלת אישור מוקד מאת רשות מוסמכת על פי די – הטיפול במאמר יושהה עד לאחר קבלת
האישור הסופי .המערכת תהיה רשאית להפסיק את הטיפול בכתב היד או לדחותו מבלי לבקש אישור או להמתי לאישור
כאמור .המערכת רשאית לבקש ממחבר/י כתב היד לקבל עותק של אישור הרשות המוסמכת לפרסו.
 .8מאמר שאושר לפרסו וגרסתו הסופית עוצבה במתכונת בו יפורס כמאמר בכתב העת ,יישלח אל המחבר המכותב
להגהה סופית לפני הדפסתו ופרסומו.
 .9מערכת כתב העת "רפואה ומשפט" נוהגת ,בהתא לשיקול דעתה ,להפנות כתבי יד שאושרו לפרסו כמאמרי בכתב
העת אל מי שהמערכת מוצאת לנכו לכתוב הערות באשר לתוכ ו/או לדעות המובאות בכתב יד .הפנייה כתב היד למעיר
נעשית בעילו ש/ות המחבר/י.
מטרת ההערות היא הרחבת הרקע והאופק האקדמי של נושא המאמר ,תו הדגשת נקודות חשובות והעמקת הבנת הנושא.
 .10מאמר שאושר יפורס על פי שיקול דעת המערכת באתר המאגר המשפטי נבו ) (www.nevo.co.ilוכמו כ באתר האינטרנט
של האגודה לרפואה ולמשפט בישראל .www.ismal.co.il
 .11מחבר שמגיש את כתב ידו למערכת כתב העת "רפואה ומשפט" ,בי א יאושר לפרסו כמאמר ובי א לאו ,מאשר בכ,
כי קרא את ההנחיות העדכניות למחברי ,כפי שיהיו בתוק מעת לעת ,לרבות כל שינוי או עדכו בהנחיות ,וכי הוא מבי
ומסכי לכל האמור בהנחיות אלה  ,וזאת ג א לא חת בפועל על הצהרת מחבר המצורפת להנחיות.
אישור המחבר המכותב של גרסת המאמר לאחר הגהתו על ידי המחבר המכותב ,כמוה כחתימה על טופס כתב הסכמה וויתור
על זכויות יוצרי על ידי המחבר.
 .12טופס כתב הסכמה וויתור על זכויות יוצרי של המחבר לתנאי פרסו המאמר מצור להנחיות אלה.
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ב .תוכ המאמר
 .1לכל כתב יד חייבת להיות נגיעה ה לעול הרפואה וה לעול המשפט או האתיקה .מקרי יוצאי דופ יישקלו במערכת
לגופ.
תוכ כתב היד ו/או ההערות יהיה על אחריות המחברי בלבד .בניסוח כתב היד תינקט לשו הולמת מאמרי שבספרות
אקדמית.
 .2תוכ כתבי היד יכול שיכלול:
•

עבודות מקוריות – מחקר או עיו תיאורטי .עבודות מחקר בה מתוארי ניסויי בבני אד ,חייבות לעמוד בכללי
וועדות הלסינקי ,ו/או כל חקירה או אמת מידה רלוונטית אחרת .עובדה זו יש לציי זאת בגו המאמר.

•

סקירות של ספרות מקצועית ,בנושאי מקצועיי ו/או של אירועי מקצועיי ,תיאורי מקרי בעלי השלכות
רפואיות ומשפטיות /אתיות כאחת .על הפרסו יחול חוק הגנת הפרטיות תשמ"א.1981

על המחבר להסיר כל אפשרות לזיהוי המקרי המתוארי וזיהוי האנשי הנזכרי ,למעט א התפרס העניי בפסק
די שפרסומו הותר.
 .3המחבר יציי כל מקור עליו הוא מסתמ .לא יפורס מאמר ללא אסמכתאות מפורטות ,מהימנות ומדויקות .האחריות
על לציטוט מדויק של הביבליוגרפיה היא על המחבר .המערכת לא תהיה אחראית לשגיאות בציטוט מראי המקו
והאסמכתאות שבפרסו.
 .4הביבליוגרפיה תיער על פי העניי ,תו הקפדה על כללי הציטוט באינדקס מדיקוס ) (Index Medicusאו לפי כללי הציטוט
האחיד כפי שפורסמו בדו"ח האזכור האחיד בכתיבה המשפטית באתר .www.tau.ac.il/law/izkur.html
אסמכתא שמקורה באינטרנט תיכתב בדר בה היא מוצגת באתר ,לדוגמא:
www.law.co.il/showarticales.php?d=h&article=227
כאשר האסמכתאות מובאות בהערות השוליי ,אי צור לצר רשימה ביבליוגרפית בסו המאמר.
 .5ציטוט מראי מקו משפטיי ייעשה על פי כללי הציטוט האחיד כאמור ,אול פסקי די שטר או כלל לא פורסמה בפ"ד
תעשה א ורק בציו המאגר המשפטי נבו לפי הדוגמא הבאה :ע"א  234/11פלוני נ' אלמוני )נית ביו  ,12/10/2011פורס
בנבו( ,אלא א האסמכתא לא נמצאה ב"מאגר נבו".
המערכת שומרת לעצמה את הזכות לתק על דעת את ציטוט מראי המקו ולהתאימ להנחיות.
 .6לכתב היד יש לצר תקצירי בשפה העברית ובשפה האנגלית .היק התקציר בשפה העברית לא יעלה על ) 250מאתיי
וחמישי( מלה .התקציר בעברית יבוא לפני גו המאמר.
התקציר בשפה האנגלית לא יעלה על ) 300שלוש מאות( מלה .הוא יהיה ערו במתכונת דומה לזו שבעברית ויוגש על ד נפרד
בסו המאמר .המחברי יקפידו על הוספת שמותיה ,עיסוקיה ומקומות עבודת בשפה האנגלית.
על התקצירי יחולו אות עקרונות ושיקול הדעת של המערכת ,בעניי עריכת שינויי ,כעל גו כתב היד.

ג .אפיוני מבנה
 .1ככלל לא יכיל כתב יד יותר מ) 20,000עשרי אל( מלה ,כולל הערות השוליי.
פרסו מאמר שממדיו עולי על האמור ,כרו באישור מראש של המערכת.
 .2כתבי היד ימסרו למערכת במתכונת אלקטרונית.
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הדר הנוחה להגשה היא באמצעות דואר אלקטרוני .א אי למחבר נגישות לאמצעי זה ,יישלח את כתב היד על גבי תקליטור
 CDאו  DVDועליו מדבקה )בצדו הבלתי מתכתי( ועליה ש כתב היד ,פרטי וכתובת המחבר/י.
כתב היד ייכתב בתכנת  ,WORDרצוי XP ,או .WINDOWS 7
צורת הכתיבה כדלקמ :בעברית בגופ "דוד" בגודל  ,12ברווח  ,1.5וברוחב עמוד  14.5ס"מ.
באנגלית – גופ  Times New Romanגודל .12
הערות שוליי ,באותו גופ ,גודל .10
תרשימי ו/או תמונות ואיורי יוכנסו במקומות המתאימי בטקסט.
במ ְס&%ר רצו ְִ $ס ָפרת עיליות )לדוגמא..." :כפי שצוי במאמרו של א .שמעו.(" 1.
 .3ציו האסמכתאות ייעשה בגו המאמר ִ
הדר המועדפת למיקו הערות השוליי היא בתחתית העמוד )כדר רוב הספרות המשפטית( .אפשר למקמ ג בסו
המאמר )כדר הספרות הרפואית(.
 .4המחבר/י מתבקש/י להוסי ,לאחר התקציר 105 ,מילות מפתח ).(key words
 .5את כתבי היד יש לשלוח למערכת לפי הכתובת הבאה:
אל העור הראשי:
עו"ד יונת דייויס
בית השנהב ,רח' בית הדפוס 12
ירושלי 95483
בדוא"לdavies@med-law.co.il :

ד .פרסו סקירת ספרות מקצועית חדשה
הוצאה לאור או מחבר המעונייני לפרס סקירת ספרות חדשה במדור סקירת ספרי בכתב העת יוכלו לעשות זאת בכפו
להל:
א .ההוצאה לאור תעביר לידי המערכת על פי הכתובות הנ"ל  2עותקי של הספר בצירו המלצה על סוקר .למערכת שמורה
הזכות למסור את הספר לסקירה לאד על פי שיקול דעתה .המערכת לא תפרס סקירה שנתקבלה ללא הספר.
ב .נית להגיש למערכת ספרי שיש לה זיקה לנושאי רפואה ומשפט בלבד.
ג .נית להעביר למערכת ספרי חדשי שיצאו לאור עד שנה לפני מועד פרסו הגיליו הבא.

ה .פרטי אישיי של המחבר/י
 .1לכתב היד יוקד ד שער ,ובו ש המאמר המוצע ,שמות מחבריו על פי סדר מעורבות בכתיבתו ,תואריה ,עיסוקיה
ומקומות עבודת.
 .2כתובת אחד המחברי תצוי לצור התקשרות בכתב ,בטלפו ,בטלפו נייד ,פקסימיליה ובעיקר באמצעות דואר
אלקטרוני ,ה למקו העבודה וה למע הפרטי.

ו .מנוי על כתב העת והפצה
 .1מחבר מאמר שיפורס יקבל את הגיליו בו פורס המאמר פרי עטו ,עותק נוס ,לבקשתו וכמו כ תדפיסי של המאמר.
 .2הפצת כתב העת תיעשה על ידי נבו הוצאה לאור בע"מ בהתא לתנאי השימוש שפורסמו באתר נבו בכתובת
.www.nevo.co.il
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 .3המערכת אינה עוסקת בהפצה ,חתימה וקבלת מנויי ל"רפואה ומשפט" .כל פנייה בענייני אלה תיעשה ישירות למו"ל.
 .4חברי האגודה לרפואה ומשפט זכאי לקבל גיליו אחד חינ מכוח חברות באגודה.

המערכת מודה מראש למחברי על הקפדה על הנחיות אלה .המערכת רשאית א אינה חייבת להחזיר למחבר
את המאמר לצור תיקו תצורת הכתוב למתכונת המבוקשת.
__________________________
* כל שנאמר לעיל בלשו זכר ,מכוו באותה מידה ללשו נקבה ,יחיד/ה או רבי ,הכל לפי העניי.
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כתב העת רפואה ומשפט
כתב הסכמה וויתור על זכויות יוצרי
גיליו מס' .........
ש כתב היד ...........................................................................................................
ש/ות המחבר/י......................................................................................................
בהתחשב במאמצי ובהוצאות המערכת והמוציא לאור של כתב העת רפואה ומשפט הכרוכי בסקירת ,בעריכת ובהוצאה
לאור של המאמר המוצע ,ונוכח התועלת המקצועית והאישית שתצמח לי/לנו מפרסומו ,אני מאשר כי ע קבלת המאמר
שלי/שלנו לפרסו בכתב העת רפואה ומשפט ,אני מוסר ,ממחה ומעביר בכל דר שהיא לידי האגודה לרפואה ולמשפט
בישראל )ע"ר( את כל הזכויות וזכויות הקניי או כל עניי ) (interestאחר בכתב יד זה ,לרבות זכויות היוצרי ,וכל הזכויות
והסמכות לפרס את המאמר )לרבות תו שימוש בשיטות דיגיטאליות( ובכל אמצעי הפרסו לרבות בדפוס אינטרנט וכיו'.
למיטב ידיעתי ואמונתי:
תוכנו של המאמר ,כולו או מקצתו ,לא פורסמו ולא הוצעו לפרסו בכל אתר אחר;
כל מידע בדבר תרומה רוחנית ,עזרה טכנית ,סיוע חומרי או של מימו או יחס כלשהו אחר לעבודת המחקר עליה נסב המאמר
זה ,ואשר עלולה להוות מקור לניגוד ענייני בתחו זכויות היוצרי ,תוארה ואוזכרה בצורה ברורה במאמר;
המאמר אינו כפו לזכויות יוצרי או כל זכות אחרת וצד ג' כלשהוא והנני מאשר בחתימתי את המחאת הזכויות כאמור;
ויתור על תביעה :המחבר המוביל מתחייב בזאת בש כל אחד מחבריו לחיבור המאמר ,שאי בו דבר לשו הרע או אמרה
הנוגדת את הדי או הפוגעת בזכויות מא דהוא .כמו כ ,כל טבלה ,תצלו ,גרא ומצג כיו' שנכלל במאמר מקורו בפרסו
אחר ,כל אחד מאלה חייב לקבל אישור מוקד בכתב מידו של בעל הזכות המקורי ,ומידע זה יירש בליווי למצג .המערכת
רשאית לדרוש מידי המחבר המוביל עותק של אישור זה.
אי ולא תהינה לי דרישות או תביעות בכל הנוגע למאמר או לכל גירסה מתוקנת או אחרת שהמערכת תפרס ממנו ,לתוכנו או
לפרסומו או להערות או תגובות למאמר ,ככל שתהיינה ,למערכת ,לחברי המערכת ,לאגודה לרפואה ולמשפט )ע.ר (.או למי
מבעלי התפקידי או העובדי שלה.
הנני משחרר את המערכת או מי מחברי המערכת או את האגודה לרפואה ולמשפט )ע.ר (.או את מי מבעלי התפקידי או
העובדי שלה מכל אחריות לפרסו המאמר לרבות הערות שצורפו אליו .אני מתחייב לשפות את כל אחד מאלה לפי דרישתו
במקרה שיידרש או ייתבע ע"י צד ג' כלשהו בכל הנוגע לאמור לעיל.
הפקדת המאמר הסופי במאגר מוסד אקדמי :מחבר המבקש להפקיד את המאמר במתכונתו הסופית במאגר )ספרייה או
מאגר אלקטרוני( של מוסד אקדמי ,יורשה לעשות זאת לאחר קלת אישור בכתב למערכת כתב העת.
המחבר יקפיד להפקיד את המאמר בצורתו המוגמרת ,בליווי ההערות שצורפו אליו בהזמנת מערכת כתב העת.
פרסו חוזר :ככלל תיענה המערכת בחיוב לבקשת מחבר/י שיבקש/ו לפרס את כתב היד במתכונתו הסופית בכתב יד נוס,
בשפה העברית או בשפה אחרת .המערכת תדרוש כי בפרסו הנוס יובא מידע ברור בדבר מקו הפרסו המקורי.
הצהרת מחבר:
אני מצהיר בזאת כי קראתי את המאמר העתיד להתפרס בכתב העת רפואה ומשפט ובדקתי את הנתוני עליו הוא מתבסס.
תרמתי חלק משמעותי לתוכנו המקצועי /המדעי של כתב יד זה ,ולפיכ אני מסכי להיכלל ברשימת המחברי .אני מאשר
את מסירת המאמר לצור פרסומו ואשא באחריות ציבורית על תוכנו .ע קבלת כתב היד לפרסו אמחק כל גרסה קודמת –
אלקטרונית או אחרת – של המאמר זה )לרבות הגרסה שנשלחה אלי באמצעי אלקטרוניי לצור הגהה(.
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הנחיות לכותבי

ש המחבר

חתימת המחבר

תארי

1
2
3
4
5

__________________________
* כל שנאמר לעיל בלשו זכר ,מכוו באותה מידה ללשו נקבה ,יחיד/ה או רבי ,הכל לפי העניי.
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תקצירי המאמרי באנגלית

תקצירי המאמרי באנגלית
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