
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         10.12.2015 

 עמיתים יקרים,

 
 הכינוס השנתי של החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית

 קול קורא
 2016באפריל   2 –במרץ  31שבת, -ימים חמישי

 המלח-מלון "ישרוטל", ים
 
 

שבת,  -הכינוס השנתי של החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית יתקיים בימים חמישי
 המלח.-, במלון "ישרוטל", ים2016באפריל  2 –במרץ  31
 

גם השנה נקציב זמן מכובד לעבודות וסרטים מקוריים מהמחלקות בארץ ואנו מזמינים לשלוח 
ם תחרות לעבודה מצטיינת שתכתב ותוצג על .  כמו כן נקיי30.1.2016עבודות וסרטים עד תאריך 

 ידי מתמחה. 
 

ואנו ממליצים  מספר המקומות מוגבלגם השנה נקיים סדנת תפירות לפרוסקופית מתקדמת. 
 להזדרז ולהירשם.

 

לאור לקחי השנים האחרונות והעובדה כי מספר המקומות במלון מוגבל אנו ממליצים בחום 
 להירשם במזכירות הכינוס מוקדם ככל האפשר ולהבטיח את מקומכם במלון הכינוס. 

 

 בברכת כינוס פורה ומהנה,

 ד"ר דוד סוריאנו, יו"ר 
 החברה לאנדוסקופיה גינקולוגית 

 בשם ועד החברה 
 

 

 וס:מזכירות הכינ

 חן-אלישבע אבן
 elisheva.evenchen@3010.co.il  דוא"ל:

Judy.boaz@3010.co.il 
 

mailto:elisheva.evenchen@3010.co.il


 

 

 

 

 

 

  הנחיות לכתיבת תקציר
 

 

 

 .A4גודל עמוד:  .1

 שפת התקציר: אנגלית  או עברית. .2

 ס"מ מהשוליים. 2.5יש להשאיר רווח ברוחב של  .3

 "Times New Roman"באנגלית    "נרקיסים",נקודות, פונט בעברית  12גודל האותיות:  .4

 2.5ברווח של   –, מיקום השורה הראשונה (Caps)נושא התקציר: מרכוז, אותיות גדולות  .5

 ס"מ מראש הדף.

 שם פרטי ושם משפחה: להשאיר רווח של שתי שורות מהשורה התחתונה של הנושא, .6

   מרכוז. שם מגיש העבודה יודגש בקו. 

המוסד וכתובת המוסד: להשאיר רווח של שורה אחת משם המחבר, מרכוז, אותיות מוטות  .7

(Italics.) 

הדפסה: רווח וחצי. לפני פסקה חדשה יש להשאיר רווח כפול. יש ליישר את שני צידי  .8

 התקציר.

 נים אחרים(.מילים )כולל טבלאות, גרפים ונתו 250 –התקציר מוגבל ל  .9

 דקות. 10סה"כ  –דקות לשאלות  2דקות בתוספת  8 –משך הצגת תקציר  .10

   2016בינואר  30מועד אחרון להגשת התקצירים:  .11

 elisheva.evenchen@3010.co.il:  התקצירים יש לשלוח לדוא"ל .12

 2016הודעות בדבר שיבוץ התקצירים תשלחנה במהלך חודש פברואר   .13

 

 

 

 הרצאות וידאולמשלוח  להכנה והנחיות 

 
 דקות. 7סה"כ  –דקות לשאלות  2דקות בתוספת  5עד הצגת וידאו  אורך .1

 

 Jumbo Mailכקובץ מצורף בדוא"ל עם את סרטי הוידאו הערוכים יש לשלוח  .2

 noam_yossi@yahoo.com –עם סמורז'יק ויש להעביר הסרטים לד"ר נ

 

 2016בינואר  30המועד האחרון להגשת הצגות הוידאו :  .3

 

 

 

טים שיקבלו את הדירוג רהעבודות והסרטים שיוגשו ייבחנו וידורגו על ידי ועדה. העבודות והס

 הגבוה ביותר ייבחרו להצגה בכינוס

 

 

  



 

 

 

 

 
 הכינוס השנתי של החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית

 2016באפריל   2 –במרץ  31שבת, -ימים חמישי
 המלח-מלון "ישרוטל", ים

 

 תקצירהגשת טופס 
 

 

 למזכירות הכינוס:למלא הפרטים ולשלוח  יש

 elisheva.evenchen@3010.co.il  :דוא"ל

 -פרטי מגיש התקציר 
 

 ____________שם  פרטי___________________ תואר _______שם משפחה

מקום עבודה 

____________________________________________________________ 

 [ בית  ] [ עבודה כתובת למשלוח דואר ]

 רחוב___________________  _____________ מס'____________________

 ישוב/עיר__________________________________מיקוד_______________

 מס' טלפון בעבודה _____________ מס' פקס בעבודה ____________________

כתובת פרטית 

 ____________________________________________________________ 

 מס' טלפון בבית ____________ מס' פקס בבית_________________________

כתובת דואר אלקטרוני 

____________________________________________________________ 

כותרת התקציר 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

מחברי משנה 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 30.1.2016 –המועד האחרון להגשת התקצירים 

 

 תאריך_________________________ חתימה _______________________


