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 ": הנחיות כתיבהמקצועית נקודת ראותממדור "

 

 . קהילת המרפאים בעיסוקעל נושאים בעלי עניין ל מקצועית-נקודת מבט אישית להציגהמדור נועד 

כותבים למדור מוזמנים להציג חוויות, עמדות ותובנות הנובעות מתוך מרחב העשייה בריפוי בעיסוק ולקשרם 

לעולמות תוכן מקצועיים מתאימים. יש לשים דגש על כתיבה מקורית ואותנטית כמו גם על המשגה תאורטית רחבה 

מגוון של קוראי כתב העת הישראלי ומעמיקה של התכנים באופן העשוי לעורר ענין וסקרנות בקרב קהל היעד ה

 לריפוי בעיסוק. 

 תכנים אפשריים של מאמרים למדור "מנקודת ראות מקצועית": 

אקטואליה, ביקורת, דעה וידע. סוגיות בנוגע למדיניות בריאות. המלצות וביקורת על ספרות מקצועית, רשמים 

מטופל, סוגיות  -תיקה מקצועית, יחסי מטפלפורומים. סוגיות הקשורות לאומתוך כנסים מקצועיים , ימי עיון 

הצגת תחומים חדשים הרלוונטיים לטיפול  , בנושאי הדרכה. עיבוד תאורטי של חוויות מהפרקטיקה הקלינית

 )שינויים, זוויות חדשות( תפיסת המקצוע, היסטוריה של המקצוע, ולמחקר בריפוי בעיסוק

 מקצועית":מבנה כללי של מאמרים למדור "מנקודת ראות 

סקת פתיחה. 1 המציגה את הטענה/ רעיון/ נושא כללי וההקשר המקצועי למרפאים בעיסוק, יש לתאר בסעיף זה  פִּ

  כיצד והיכן נחשף הכותב לנושא המוצג.

המציג את הנושא באופן מפורט תוך כדי תיאור מעמיק וממוקד, רצוי להפנות למקורות נוספים  גוף המאמר.  2

 רת הידע בנושא המוצג.לצורך הרחבת והעש

המדגיש את תרומת המאמר להרחבת נקודת הראות המקצועית של מרפאים בעיסוק.  חשוב להקפיד  סיכום. 3

 להציג יתרונות וחסרונות , להציג חשיבה ביקורתית, המלצות להמשך שימוש או בדיקה.

 

מקורות שונים(.  3צג )לפחות מקורות מתוך ספרות מקצועית רלבנטית לתחום המו 3-5*לאורך המאמר יש לשלב 

יש להציג תאורטיקנים, חוקרים או דמויות מפתח בתחום המוצג. כמו כן יש לעשות שימוש במושגים מקצועיים 

 מתאימים. את הסקירה הספרותית ניתן לשלב בכל אחד מסעיפי המאמר. 

 

 המלצות ספרים

הסקירה יכולה לכלול ספרים מקצועיים . IJOT-המדור מתרכז בסקירת ספרים העשויים לעניין את קוראי ה

 )בעברית או באנגלית( הן בתחומי הריפוי בעיסוק והן בתחומים אחרים שיכולים לתרום לנו כאנשי מקצוע.

  הסקירה יכולה לכלול כל ספר שעשוי לעניין מטפלים ואנשי הוראה בקרב קוראי כתב העת )בעברית או

 אנגלית(.

  :על המאמר לכלול 

  ;המלאים של הספר )שם/ות המחבר/ים, שנת הוצאה, שם הספר, שם העיר וההוצאה לאור()א( את פרטיו 
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)ב( סקירה המתארת את תוכן הספר, התייחסות לנושאים העיקריים, לפרקים. בחלק זה חשוב להעביר 

  ;לקוראים את הפרספקטיבה של מחבר/י הספר

בר נכתבה על הספר והן דעה אישית וביקורת )ג( התייחסות סובייקטיבית לספר, אפשר להעלות הן ביקורת שכ

  ;של כותב/ת מדור זה

 חסרונות של ספר זה לקוראים פוטנציאליים.ביתרונות וב , )ד( סיכום קצר המתרכז בהמלצה

 כתיבהכללי 

 מילים.   750-850המלצות על ספרים  מילים. 1200 עדהמאמרים במדור זה מוגבלים ל 

  בגוף המאמרמראי מקום חמישה לכלול עד  יש. 

  פי כללי הכתיבה של רשימה  ביבליוגרפית עלAPA-6. 

 לסיכום:

 . יש להימנע מחומר פרסומי על אדם, על תכנית או על מוסד.משני מחבריםאנו ממליצים על כתיבה של לא יותר 

ת של טופס בדיקה )צ'ק ליסט( מצוי באתר לרשות הכותבים. ניתן לפנות במייל לעורכת המדור או לעורכת הראשי

כתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק לצורך הבהרות או קבלת מידע נוסף. המאמרים יוערכו על ידי שני בודקים 

חיצוניים באופן אנונימי ועל ידי עורכי כתב העת. למערכת כתב העת הזכות לקבל או לדחות מאמרים אלו. במקרים 

 ת המשפטית של העמותה .בהם המאמר עשוי להיות שנוי במחלוקת הוא ייבדק על ידי המערכ

 

אין המערכת אחראית לתוכן הפרסומות במאמר ולדעות המחברים המובעות בהם, שהם על דעת 

 המחברים בלבד.
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NEJM: http://www.nejm.org/page/author-center/perspective-submission 
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