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 קול קורא

 
ברה הישראלית לרפואת לקראת  הכינוס השנתי של הח השנהכמידי שנה, אנו נערכים גם 

 גן.-, רמתלאונדרו",  במלון "2016בנובמבר  10-, החמישי םשיערך ביו האם והעובר
 

יובאו הרצאות אורח מהארץ ,  2015במסגרת הכינוס יוצג  הדו"ח המיילדותי הארצי לשנת 
תכנית מפורטת תישלח בסמוך למועד )עבודות מחקר מצטיינות של מתמחים יוצגו ומחו"ל ו
 .(הכינוס

 
השנה אנו  ת.ות המחקר המצטיינוסדובסקי לעבודאליהו יוענק פרס ע"ש פרופ' כמדי שנה 

 לפטירתו של פרופ' סדובסקי. יםשנ 22מציינים 
 

 התנאים להגשת תקצירים:
ההתמחות שביצע את  את העבודה יציג מתמחה או מומחה עד שנה מתום .א

 העבודה במסגרת ההתמחות.
 לא תתקבלנה עבודות לקידום מוצר מסחרי או תרופה. .ב
 עבודות  שלא הוצגו בכינוס ישראלי בעבר. .ג
 עבודות שלא פורסמו עדיין בספרות. .ד
 .201630.9מועד אחרון להגשת התקציר   .ה
 תקציר. הטופס הגשת מצורף בזה  .ו
 shental@clalit.org.il-tal.bironאת התקצירים יש לשלוח לכתובת   .ז
לאור הליך הבדיקה הממושך, . כל התקצירים יישלחו לשופטים חיצוניים להערכה .ח

 באיחור. נהעגתעבודות ש נהתקבלתלא 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה,
 ועדת השיפוט לפרסים יו"ר ,טל בירון שנטלד"ר 

 ועדת השיפוט לפרסים פרופ' משנה קליני עידו שולט,
 החברה הישראלית לרפואת האם והעובר יו''ר, אריאל מניפרופ' 

  



 

 הנחיות לכתיבת תקציר
 
 
 
 
 

 .A4גודל עמוד:  .1
 שפת התקציר: אנגלית או עברית. .2
 .Wordהתקציר יכתב בתוכנת  .3
 ס"מ מהשוליים. 2.5יש להשאיר רווח ברוחב של  .4
 Times New"באנגלית  ",אריאל"נקודות, פונט בעברית  12גודל האותיות:  .5

Roman ." 
 –, מיקום השורה הראשונה (Caps)נושא התקציר: מרכוז, אותיות גדולות  .6

 ס"מ מראש הדף. 2.5ברווח של 
שם פרטי ושם משפחה: להשאיר רווח של שתי שורות מהשורה התחתונה של  .7

 הנושא,
 מרכוז. שם מגיש העבודה יודגש בקו.

המוסד וכתובת המוסד: להשאיר רווח של שורה אחת משם המחבר, מרכוז,  .8
 ותיותא

 .(Italics)מוטות 
( Introductionהקדמה ) –מבנה התקציר: לאחר מרווח של שורה נוספת  .9

, תוצאות (Materials & Methods)שתכלול הגדרת המטרה, חומרים ושיטות 
(Resultsומסקנות ) 

Conclusions).מילים אלו תהיינה מודגשות .) 
 כפול. יש ליישר את שניהדפסה: רווח וחצי. לפני פסקה חדשה יש להשאיר רווח  .10

 צידי התקציר.
 מילים )כולל טבלאות, גרפים ונתונים אחרים(. 250 –התקציר מוגבל ל  .11
 .2016 ספטמברב 30מועד אחרון להגשת התקצירים:  .12
 .2016 אוקטוברהודעות בדבר שיבוץ התקצירים תשלחנה במהלך חודש  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

            
 

         

  



 של הכינוס השנתי
 החברה הישראלית לרפואת האם והעובר

 2016נובמבר 
 גן-", רמתלאונרדומלון "

      
  

 טופס הגשת תקציר
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 shental@clalit.org.il-tal.bironדוא"ל: 
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