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 מאמרי שלא פורסמו בעבר ,ושלא יפורסמו בעברית טר פרסומ ב"רפואה ומשפט".
 .3מאמרי שכבר ראו אור ב"רפואה ומשפט" ,נית לפרס בכתב עת מקצועי אחר ,בעברית ,באישור בכתב מהמערכת ,תו
אזכור עובדת הפרסו הקוד ב"רפואה ומשפט".
 .4ככלל ,נעשית בדיקת כל מאמר לפחות על ידי שני סוקרי.
המחבר רשאי להמלי על סוקר בתחו בו עוסק המאמר ,א אי בכ כדי לחייב את המערכת.
המערכת רשאית לבקש מ המחבר/י להכניס שינויי במאמר ,לפני אישורו לפרסו ב"רפואה ומשפט".
המערכת רשאית לפרס או להימנע מפרסו מאמר שנשלח אליה ,הכל על פי שיקול דעתה.
מחבר/י מאמר שלא אושר – יקבל הודעה על כ.
 .5מאמר אשר פרסומו מחייב קבלת אישור מוקד מאת רשות מוסמכת על פי די הטיפול במאמר יעוכב עד לאחר קבלת
האישור הסופי.
המערכת רשאית להעביר למחבר את המאמר להגהה סופית לפני הדפסתו ופרסומו.
 .6במסירת המאמר לפרסו מסכי המחבר להשאיר למערכת שיקול דעת מלא באשר לעריכת המאמר ,בסגנו המאמר
והכותרות והתאמתו לפרסו ,לרבות עריכה לשונית והכנסת שינויי ענייניי בגו המאמר ,בש המאמר ובצורתו .טופס
הצהרת המחבר בדבר הסכמתו לתנאי פרסו המאמר מצור להנחיות אלה.
 .7מאמרי שאושרו יפורסמו לפי שיקול דעת המערכת במאגר המשפטי נבו ) (www.nevo.co.ilוג באתר האינטרנט של
האגודה לרפואה ומשפט.www.ismal.co.il :
 .8במסירת המאמר לפרסו מסכי המחבר כי זכויות היוצרי על המאמר שייכות לאגודה לרפואה ומשפט ,בכפו לאמור
להל.
 .9מחבר שמאמרו אושר לפרסו בכתב העת מאשר כי קרא את ההנחיות והוא מסכי לכל האמור בהנחיות למחברי
המאמרי לרבות לתוכ הצהרת מחבר המצורפת להנחיות.
 .10מחבר אשר מאמרו פורס ללא חתימה על הצהרת מחבר כאמור ,יראו אותו כמי שחת והסכי לתוכ הצהרת המחבר.

ב .תוכ המאמר
 .1לכל מאמר חייבת להיות נגיעה ה לעול הרפואה וה לעול המשפט או האתיקה .מקרי יוצאי דופ ישקלו במערכת
לגופ.
הדעות והפרשנויות המקצועיות המובעות במאמרי ו/או בהערות למאמר יוצגו בלשו מאופקת בהתא לכללי האתיקה
המקובלי .תוכ המאמר ו/או ההערות יהיה על אחריות המחברי בלבד והמערכת לא תשא באחריות כלשהי לתוכ או
לאמירות פוגעניות בניגוד לחוק איסור לשו הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
 .2תוכ המאמרי יכול שיכלול:
•
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עבודות מקוריות – מחקר או עיו תיאורטי ,עבודות מחקר בה מתוארי ניסויי בבני אד ,חייבות לעמוד בכללי
ועדות הלסינקי ,ו/או כל חקירה או אמת מידה רלונטית אחרת .עובדה זו יש לציי זאת בגו המאמר.
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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 העני 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 העני ,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 או בגו המאמר ,אי צור לצר רשימה ביבליוגרפית בסו המאמר.
 .5ציטוט מראי מקו משפטיי ייעשה לפי כללי הציטוט האחיד כאמור ,אול פסיקה שטר או לא פורסמה בפ"ד תעשה
א ורק מתו 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 את הציטוטי של מראי המקו ולהתאימ להנחיות.
 .6למאמר יש לצר תקצירי בשפה העברית ובשפה האנגלית .היק התקציר לא יעלה על ) 250מאתיי וחמישי( מלה.
התקציר בעברית יבוא לפני גו המאמר .התקציר באנגלית לא יעלה על ) 300שלוש מאות( מלה .הוא יהיה ערו במתכונת
דומה לזו שבעברית ויוגש על ד נפרד בסו המאמר.
על שני התקצירי יחולו אות עקרונות שיקול הדעת של המערכת ,בעניי עריכת שינויי ,כעל גו המאמר.

ג .אפיוני מבנה
 .1ככלל לא יכיל מאמר יותר מ) 20,000עשרי אל( מלה ,כולל הערות השוליי.
פרסו מאמר שממדיו עולי על האמור ,כרו באישור מראש של המערכת.
 .2המאמרי ימסרו למערכת במתכונת אלקטרונית.
הדר הנוחה להגשה היא באמצעות האינטרנט .א אי למחבר נגישות לאמצעי זה ,יישלח את המאמר על גבי דיסק CD
או  DVDועליו מדבקה )בצדו הבלתי מתכתי( ועליה ש המאמר ,פרטי וכתובת המחבר/י.

המאמר 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.
 .3ציו האסמכתאות ייעשה בגו המאמר ִ
במ ְס#ור רצו ִב ְס ָפר$ת עיליות )לדוגמא..." :כפי שצוי במאמרו של א .שמעו.("...1
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הדר המועדפת למיקו הערות השוליי היא בתחתית העמוד )כדר רוב הספרות המשפטית( .אפשר למקמ ג בסו
המאמר )כדר ספרות רפואית(.
 .4המחבר/י מתבקש/י להוסי ,לאחר התקציר 105 ,מילות מפתח ).(key words
 .5את המאמרי 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 :

או אל העור :
פרופסור אברה סהר
דוא"ל:
sahara@netvision@.net.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 תדאג להעביר למערכת בהתא לכתובת הנ"ל  2עותקי מהספר בצירו המלצה לסוקר .למערכת שמורה
הזכות להעביר את הספר לסקירה לפי 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 הגליו הבא.

ה .פרטי אישיי של המחבר/י
 .1למאמר יוקד ד שער ,ובו ש המאמר ,שמות מחבריו ע"פ סדר מעורבות בכתיבתו ,תואריה ,עיסוקיה ומקומות
עבודת.
 .2כתובת אחד המחברי להתקשרות בכתב ,בטלפו ,בטלפו נייד ,פקסימיליה ודואר אלקטרוני ,ה למקו העבודה וה
למע הפרטי.
 .3ש המאמר ,שמות המחברי ,תואריה ועיסוקיה  ,באנגלית.

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

המערכת מודה מראש למחברי על הקפדה על הנחיות אלה .המערכת רשאית להחזיר למחבר את כתב היד
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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הצהרת מחבר
בהתא לחוק זכויות יוצרי תשס"ח2007
ש המחבר/ת______________________:
השתייכות ארגונית___________________:
כתובת דוא"ל_______________________:
ש המאמר__________________________________________________:
קראתי את ההנחיות למחברי בכתב העת "רפואה ומשפט" ואני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמ:
א .הנני מאשר/ת בחתימתי על מסמ זה כי כתבתי את המאמר הנ"ל המועמד לפרסו בכתב העת "רפואה ומשפט"
ב .ידוע לי כי זכויות היוצרי על המאמרי המתפרסמי בכתב העת רפואה ומשפט ה של האגודה לרפואה ומשפט בישראל.
ג .אני מאשר/ת בזאת כי יש לי זכויות יוצרי על פי די במאמר ובחתימתי על הצהרה זו מועברות זכויות היוצרי לאגודה
לרפואה ומשפט.
ד .אני מאשר/ת בזאת כי המאמר הוא יצירה ספרותית כמשמעותה בחוק זכויות יוצרי ומסכי/ה כי למערכת כתב העת יש
שיקול דעת בלעדי להחליט על פרסו המאמר בכתב העת.
ה .הנני מאשר/ת כי לא אפרס את המאמר בעתיד או אעביר אותו לצור פרסומו ללא קבלת אישור מוקד של עור כתב
העת בכתב.
ו .מבלי לגרוע מהאמור אני מתחייב/ת לדאוג לכ שבפרסו המאמר יאוזכר מקור הפרסו.
ז .הנני מאשר/ת ומתחייב/ת כי המאמר נכתב בהתא להוראות הדי ונוטל/ת אחריות מלאה לתוכ וסגנו המאמר.

תארי
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חתימת המחבר/ת
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תקצירי המאמרי באנגלית
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