


באתר העמותה יכתבו מאמרים בשתי אופנים. 
מאמר קצר - נכתב בעמוד אחד באתר באופן שמוסבר במסמך הראשי.

מאמר מורחב - מאמר המכיל מספר עמודים היוצרים יחד תמונה רחבה ומעמיקה של נושא 
אחד. העמודים יוצגו בצורה של טאבים. טאב הינו עמוד נפרד עם לשונית המאפשרת לגולש 
לעבור בקלות בין הלשוניות כמו בתיקיה המאגדת מידע. כל עמוד בפני עצמו יכתב ויראה כמו 

מאמר קצר כמוסבר במסמך הראשי.

לדוגמא: מאמר בנושא שיתוק מוחי המוצג בטאבים יראה כך: 

טאב 1: מה זה?
כותרת המאמר התחתונה באותו טאב: הגדרה והסבר על שיתוק מוחי. 

גוף הטקסט: תוכן המאמר ותתי כותרות על פי ההדרכה במסמך הראשי.
טאב 2: איך מזהים את זה?

כותרת: אבחון שיתוק מוחי בילדים.
גוף הטקסט: תוכן המאמר ותתי כותרות על פי ההדרכה במסמך הראשי. 
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חומר נוסף ברשתאיך חיים עם זה?איך מטפלים בזה?איך מזהים את זה?מה זה?



אופן העברת המאמרים לרכזת העמותה:
את הטקסטים יש להעביר מוקלדים )לא כתמונה( במסמך גוגל דוקס בדרייב שנשלח אליכם.	 

במאמר עם טאבים, כל עמוד ישלח בנפרד ממוספר ועם כותרת הלשונית בראש העמוד. 	 

הרשאות שיתוף יינתנו לכותב ולעורכים המחזיקים בקישור.	 

את 	  להוסיף  ״כאן  לציין  הטקסט  בגוף  בנפרד.  לצרפן  יש  הטקסט,  בגוף  תמונות  ויש  במידה 
התמונה )שם קובץ התמונה(״ ולהדגיש שורה זו בצבע מדגיש.

במידה והמאמר מכיל סרטון, יש לשלוח קישור ליוטיוב אשר יוטמע בגוף הטקסט.	 

ניתן להוסיף בקשות ויזואליות כגון שהתמונה תהיה לצד הטקסט, הדגשות ציטוט וכו, )כמובן 	 
במסגרת האפשרויות הניתנות בעורך התוכן(.

יש לבחור את שקף תרשים המאמר המתאים למאמרכם, למלא אותו בטקסט )כותרות( ולשלוח 	 
כשקף )power point( ולא כתמונה. 

 את המאמר והנספחים יש להעביר מרוכז בתוך תיקיה אחת בדרייב הנושאת את שם המאמר. 	 

סה״כ תיקיה )הנושאת את שם המאמר( של כל מאמר צריכה להכיל:
שם הכותב ותפקידו )כולל תואר ד״ר/פרופ׳/מר/גב׳(. 	 

תמונה של הכותב במידה ואין באתר העמותה.	 

קובץ טקסט עם הטקסט של המאמר.	 

תמונות שאמורות להשתלב בגוף המאמר.	 

תרשים המאמר בשקף שבחרתם מתוך שלוש האפשרויות/שקפים. 	 

עבור כל מאמר יש לציין בתחילת עמוד הטקסט את השייכות שלו שתינתן על ידי העורכים 
מטעם העמותה:

מיקומו באתר )למשל ״הורים ומשפחה/התפתחות טיפוסית/איך לבחור ציוד״ או לחילופין נתיב 	 
מדויק של הופעתו בתוך מאגר המידע(.

תגיות-מילות המפתח שדרכן ניתן לאתר את המאמר בחיפוש באתר.	 

באם השתמשת ברכיב השאלות ותשובות יש לשלבו בסוף המאמר ולא בגוף המאמר.

תודה על שיתוף הפעולה, שליחת המאמר והרכיבים השונים בצורה מסודרת תקל על הזנת 
התכנים ועל הצגת המאמר בדרך שאליה כיוונתם.
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