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הנחיות לכותב המאמרים בכתב העת ד"ש ברשת

בכתב העת דש ברשת מתפרסמים :מאמרים מחקרים ,מאמרים קליניים ,סקירות ספרות ,וסקירת ספרים
מקצועיים חדשים .כמו כן ניתן להגיש מאמר מתורגם ,מאמר שפורסם בכתב עת בינלאומי ושתורגם
לעברית .תרגום ופרסום המאמר מותנה בקבלת היתר מההוצאה לאור בעלת זכויות היוצרים .מאמר
מתורגם אחד בכל גיליון.
המאמרים הנשלחים צריכים להתאים להוראות למחברים המבוססות על הנחיות אחידות (ראה פרוט
בהמשך).
יפורסמו מאמרים שיותאמו לסטנדרטים בינלאומיים .את המאמרים יש לשלוח ישירות לעורכות .פרסום
מאמר מותנה באישור של כל המחברים (נספח .)1
כתב העת אימץ את עקרונות הצהרת הלסינקי לביצוע מחקרים בבני אדם ומצהיר שכל המחקרים
שמתפרסמים צריכים להתבצע לפי העקרונות הללו .בכל מחקר יש לציין איזו וועדת אתיקה אישרה את
ביצועו ומתי .וכן ,האם המשתתפים במחקר נדרשו לתת הסכמה מדעת .
כתב העת פועל גם לפי העקרונות האתיים לביצוע מחקרים בבעלי חיים – The international Guiding
 Principles for Biomedical Research Involving Animals recommended by the WHOודורש
שכל המחקרים בבעלי חיים יבוצעו לפי העקרונות הללו
על כותב מאמר שיימצא מתאים לפרסום ,לצרף הצהרה חתומה ע"י המחבר הראשי שלא קיים ניגוד
אינטרסים לביצוע המחקר וכי המאמר מקורי..
סקירת מאמרים
לחברי המערכת יש זכות לדחות מאמר ,טרם התחלת הליך הסקירה ,במקרים בהם אין הוא ימצא
מתאים מבחינת נושא ,פורמט או היבטים אתיים.
המחברים נדרשים להסכים שהמאמר שלהם ישלח לשיפוט על ידי עמיתים .עם קבלתם ,ישלחו
המאמרים לסקירת עמיתים מומחים ( .)peer reviewזהותם של הכותבים תישאר חסויה בפני הסוקרים
ולחילופין ,זהותם של הסוקרים תהיה חסויה בפני המחברים .המערכת מעודדת את המחברים להמליץ
במכתב הנלווה על סוקרים אפשריים מתחומם ,אבל אינה מתחייבת לאמץ המלצה זו.
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כל המאמרים ישלחו לסקירה של שני סוקרים לפחות .לסוקרים יש זכות לקבל או לדחות מאמר וכן
לדרוש תיקונים ושינויים .במקרה של חילוקי דעות בין שני הסוקרים ישלח המאמר לסוקר שלישי .אם
נדרשו תיקונים למאמר ,יש לבצע אותם ולצרף מכתב מפורט ובו התייחסות לכל ההערות של הסוקרים.
במקרים בהם מחברים חולקים על הערה ,שקיבלו עליהם לציין זאת ולנמק מדוע .יש לשלוח את המאמר
המתוקן עם תיקונים 'מוארים' (ניתן להשתמש בצבע אחר או בתוכנת 'עקוב אחר שינויים') ,כדי להקל על
הסוקרים לזהות אותם בעת קריאת המאמר .תהליך זה יכול לחזור על עצמו פעם נוספת באם ידרשו
תיקונים נוספים.
כל מאמר ישלח לעריכה לשונית לאחר קבלתו לפרסום .לאחר מכן הוא ישלח שוב למחברים ,בפורמט
 ,PDFלאישור ולהערות .בשלב זה המחברים יכולים להוסיף הערות הגהה בלבד ולפרט אותן במכתב
נלווה תוך ציון העמוד ,הטור והשורה בו הם מופיעים .יש להחזיר את הגרסה המתוקנת בפרק הזמן
שנקבע על ידי המערכת .במקרים בהם יש עיכוב בשליחת המאמר המתוקן ,המערכת יכולה לפרסם את
המאמר ללא תיקונים או לדחות את פרסומו.
סוגי מאמרים
המחברים מוזמנים לשלוח למערכת מאמרים מקוריים מהסוגים הבאים:
 .1מחקרים מקוריים  -דיווח על מחקר ו/או סדרת מחקרים בתחום קליני או מדעי רלוונטיים לתחום
הפרעות בתקשורת .כל מאמר יחולק לתת הנושאים הבאים :הקדמה ,שיטות ועיבוד נתונים,
תוצאות ,דיון ומסקנות.
(תאור של מבנה המאמר בנספח מבני ותכני המאמרים)
 .2סקירות ספרות  -סקירה ביקורתית ומסכמת של ספרות עדכנית בנושא מוגדר .מחברים של
סקירת ספרות שיטתית צריכים :להגדיר בבהירות שאלת מחקר קלינית רלוונטית ,לתאר סקירות
קודמות בנושא ,לתאר את מגבלותיהם ולהצדיק את הצורך בעריכת סקירה חדשה .לאחר תיאור
שיטת הסקירה על המחברים לתאר את המשותף והשונה בין המאמרים ,לסכם את מסקנותיהם,
להשוות את מסקנותיהם לספרות ולסטנדרטים טיפוליים מקובלים ולהציע כיוונים למחקרים
חדשים.
 .3תיאור מקרה  -תיאורי מקרה ( )case study and case reportבעלי השלכות חדשניות,
תיאורטיות או יישומיות בתחום האבחון והטיפול .המאמר צריך להיות מחולק לפרקים הבאים:
הקדמה ,תיאור מקרה או סדרת מקרים ,דיון ,מסקנות.
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הנחיות למחברים  -כתב העת ד"ש ברשת בגרסה אלקטרונית
כתנאי מוקדם לשיפוט המאמרים ,יש להקפיד על הגשתם על-פי הכללים הבאים:


יש לצרף למאמר מכתב בקשה לפרסום המאמר בד"ש ולכלול :שם מלא ,תואר אקדמי ,מס' של
טל' נייד ,כתובת מייל.



המאמר יוגש לועדה לאחר שעבר עריכה לשונית



יש לציין אם המאמר הנשלח לכתב העת עומד להתפרסם או פורסם בכתב עת אחר .המערכת
לא תפרסם מאמרים שהתפרסמו בעברית מעל במות אחרות .במקרה שהמאמר פורסם כבר
בלועזית ,יש לציין את פרטי הפרסום (שם כתב העת ,שנת ההוצאה ומקומה) ,והמערכת תשקול
כל מקרה לגופו.כתיבת מינוחים לועזיים :מונח לועזי יש לכתוב באותיות לטיניות ולידו ,בסוגריים,
יופיע התרגום העברי .זאת בפעם הראשונה של השימוש במונח .בהמשך המאמר יופיע אך ורק
המקור הלועזי.



היקף המאמר :עד  15-11עמודים ,ברווח של שורה וחצי כולל טבלאות ,גרפים .לא כולל תקציר
ומקורות.



המאמרים יכללו דף פתיחה ,תקציר ,גוף המאמר (רקע ,שיטה ,תוצאות ,דיון) ורשימת מקורות.
הוראות מפורטות מופיעות ב
נספח  :1מבנה ותכני המאמר.



רישום המקורות יעשה בהתאם לכללים המפורטים במהדורה השישית של מדריך הפרסום של
האגודה הפסיכולוגית האמריקאית ( .)2001 ,APAהוראות מפורטות מופיעות בנספח :2
כללים לרישום מקורות.



יש להקפיד על כל הכללים לעיצוב המאמר .הוראות מפורטות מופיעות ב
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נספח  :3כללים לעיצוב המאמר


יתקבלו לשיפוט רק מאמרים שיעמדו בכל הכללים המפורטים במסמך "הנחיות למחברים".



את המאמרים יש לשלוח ,בהתאם להנחיות ,אל עורכות כתב העת:
ד"ר אביה גביעון
ד"ר רמה נובוגרודסקי
ד"ר לימור עדי-בן סעיד

aviahg@post.tau.ac.il
ramanovo@gmail.com
limorbensaid@gmail.com
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נספח  :1מבנה ותכני המאמר
דף הפתיחה  :יוגש בעמוד נפרד ויכלול את :שם המאמר; שמות המחברים (שם פרטי ושם משפחה של
כל מחבר); השתייכות מוסדית; כותרת "רצה"; חמש מילות מפתח ,כתובת אלקטרונית ומספר טלפון
זמין.
תקצירים ומילות מפתח :יש לצרף על דפים נפרדים תקצירים בעברית (עד  200מילים) ותקציר
באנגלית (עד  250מילים) .התקציר יכלול מטרה ,שיטה ,תוצאות דיון ומסקנות .התקציר באנגלית יכלול
את שם המאמר ,את שמות המחברים ואת השתייכותם המוסדית.
הסבר לכתיבת התקצירים :המטרה תכלול הצהרה תמציתית לגבי המטרות הספציפיות ,שאלות המחקר
ו/או השערות המחקר .השיטה תכלול את מספר ומאפייני המשתתפים ותספק מידע הקשור למערך
המחקר ושיטת איסוף הנתונים .התוצאות יכללו סיכום של הממצאים הקשורים ישירות למטרות המחקר.
תוצאות סטטיסטיות יסוכמו ולא יוצגו נתונים ספציפיים .חלק זה אינו רלוונטי למאמרים שלא מתבססים
על איסוף נתונים כמותי .הדיון יכלול הצהרות ספציפיות לגבי המידה בה הושגו מטרות המחקר .בנוסף
ניתן לכלול הערות והכללה לגבי התוצאות ,הצורך בהמשך מחקר והשלכות קליניות.
לכל מאמר יש לצרף  4-5מילות מפתח או מושגים לצורך חיפוש מקורות בעתיד.
גוף המאמר:
רקע/הקדמה :בפרק ההקדמה יש להציג בצורה ברורה את מטרות המחקר ואת ההצדקה לביצוע
המחקר .יש לסכם את הרציונל לביצוע המחקר לאור מה שידוע ומה שלא ידוע בספרות המקצועית
בתחום .המקורות צריכים להיות רלוונטיים ועדכניים.
השיטה :בפרק זה יש לתאר בסדר כרונולוגי הגיוני את שלבי תכנון המחקר וביצועו .הפרק יכלול תיאור
נרחב של אוכלוסיית המחקר ,משתני המחקר ,כלי מדידה והליך המחקר כמו גם כלי הניתוח בהתאם
לסוג המחקר (איכותני ,כמותי)
תוצאות :יוצגו באופן ברור התוצאות הקשורות ישירות למטרות המחקר והשערותיו .מומלץ לשלב
טבלאות /תרשימים .אין להציג את אותם הנתונים בטבלה ובתרשים במקביל.
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דיון :בפרק הדיון יעשה ,בין היתר ,סיכום של התוצאות העיקריות ,תערך השוואה בין תוצאות המחקר
לבין תוצאות מחקרים קודמים ויערך דיון לגבי יישומים אפשריים של התוצאות.
מסקנות -בפרק זה יובא סיכום קצר של משמעות המחקר ושל יישומים עתידיים שלו.
טבלאות /גרפים/תרשימים :יופיעו מיד לאחר המקורות .יש לציין בגוף המאמר את מקומם המועדף.
כותרת הטבלה או התרשים יופיע מעליו או מתחתיו עם מספרו הסידורי .הערות יופיעו בתחתית הטבלה
ולא בכותרת .לכל טבלה ,גרף או תרשים תהיה הפניה בגוף הטקסט .אין לחזור על המידע המופיע
בטבלה גם בגוף הטקסט.
נא לשים לב שכול טבלה /תרשים ישולב בדף אחד בלבד ולא יתפרס על שני עמודים..
רשימת מקורות :יש להשתמש במילה "מקורות" ולא "ביבליוגרפיה" .רשימת המקורות תכלול עד 40
מאמרים .ציטוט המקורות ורשימת המקורות יעשו לפי שיטת ( APA6ראה ניספח)
שפה
כל המאמרים יוגשו בעברית .יש לערוך את המאמר לשונית לפני שליחה לפרסום .כל המאמרים ישלחו
לעריכה לשונית

נוספת לאחר קבלתם לפרסום .מאמרים ,שתדרש עבורם עריכה לשונית מעמיקה במיוחד ,ישלחו חזרה
לכותבים לצורך עריכה לשונית
הסכמה לפרסום צילומים :אם מצורפות למאמר תמונות בהן אפשר לזהות את פני המצולמים ,יש לצרף
אישור בכתב של המצולמים להסכמתם.
אישור לפרסום חומרים ממאמרים אחרים .בכל מקרה של פרסום נספחים שנלקחו ממאמרים אחרים,
יש לשלוח אישור של ההוצאה לאור בעלת זכויות היוצרים על המאמר הרלוונטי.
טקסט
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כתיבת הטקסט תעשה בגוף סביל .יש להימנע משימוש בגוף ראשון למעט מקרים בודדים בהם
המחברים מדברים בשם עצמם .יש להגדיר קיצורים ,בפעם הראשונה שהם מופיעים בטקסט ,לפני
השימוש בהם .מומלץ לצמצם את השימוש בקיצורים ככל האפשר .יש להגדיר יחידות מדידה בכל מקרה
של שימוש בהם בטקסט או בטבלאות.
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נספח  :2כללים לרישום מקורות
 .1אזכור מקורות בגוף המאמר יעשה על פי שמות הכותבים והשנה .במקרה של למעלה משני כותבים,
בפעם הראשונה בה מופיע המקור ,יש לכתוב את כול הכותבים בסוגריים .מהפעם השנייה יש לכתוב את
הכותב הראשון בצירוף  et al.והשנה.
דוגמאות:
אזכור ראשון(Shankweiler, Liberman, Mark, Fowler, & Fischer, 1979) :
אזכור שני ואילך(Shankweiler et al., 1979) :
 .2רשימת המקורות שבסוף המאמר תסודר לפי א-ב של שמות המחברים (עברית לפני לועזית) .בכל
מקור יופיעו הפרטים בסדר זה :שם המשפחה של המחבר ,האות הראשונה של שמו הפרטי ונקודה.
לאחר מכן ,שנת הפרסום (בסוגריים) ,שם המאמר ,שם הספר או כתב העת (נטוי) ,מספר הכרך (נטוי),
ומספרי העמודים .במקרה של ספר יש להוסיף את מקום ההוצאה ,אחריו נקודתיים ( ):ואת שם המו"ל.
במקרה של קובץ ,יש להוסיף (אחרי שם המאמר) גם את שם העורך/ים .החלקים שבתוך הפריט
הביבליוגרפי העברי יופרדו בפסיקים ,ואילו בפריטים הלועזיים בנקודות.
דוגמאות:
ספר:
Adams, M.J. (1990). Beginning to read: Thinking and learning about print. Cambridge,
MA: MIT Press.
מאמר/פרק מתוך ספר:
Levy, Y. (1988). The nature of early language: Evidence from the development of
Hebrew morphology. In Y. Levy, I. Schlesinger & M. Braine (Eds.), Categories and
processes in language acquisition (pp. 73–96). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
מאמר :
כותב אחד:
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נספח  :3כללים לעיצוב המאמר
 ,A4מתוכנן לפי נייר WORDיש להגיש את המאמר בפורמט של מעבד תמלילים
שוליים :עליונים 2.5 :ס"מ
תחתונים 2.5 :ס"מ
שמאליים 2.5 :ס"מ
ימניים 2.5 :ס"מ
()12

 Arialפונט עברית:

( Arial )12פונט אנגלית:
רווח בין השורות  :בכל המאמר ,כולל רשימת מקורות – רווח של שורה וחצי
כותרת המאמר :בגודל גופן  – 13מודגש ומוצמד לימין
לקישור בין הכותב למקום העבודה (כאשר יש יותר מכותב אחד) יש לציין מעל השמות מספרים 2 ,1
בכתב עילי
תקציר :כניסה פנימה מימין  1ס"מ; משמאל  1ס"מ ,פונט  ,12יישור לשני צדדים
גוף המאמר :גופן בגודל  ,12רווח שורה וחצי ,יישור לשני צדדים
 Frank Ruehl 13כותרות בגוף המאמר :כותרות ראשיות ממורכזות ,כותרת משנה מימין בכתב נטוי.
פסקאות :שורה חדשה עם רווח
טבלאות :טבלה מס ;.שם הטבלה; ממורכז; גופן 12
מספרים :שימוש במילים  -עד עשר  ,שימוש בספרות  -מעל 10
מספרים מתחת ל 10-המושווים למספרים מעל ה 10-באותה פיסקה יצוינו בספרות (  2מתוך 15
הנבדקים .)..מספרים המתארים זמן ,גיל ,תאריך ,מדגם ציונים ,מספרים על סקאלה יצוינו בספרות.
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מספרים המתארים מידות יצוינו בספרות ( 4ס"מ) .מספרים סטטיסטיים ומתמטיים יצוינו בספרות ( יחס
 ,1:5כפול )2

