
 האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
 החברה הישראלית לרפואת האם והעובר

 
 לכבוד

 חברי האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
 

 עמית/ה  יקר/ה,
 

, הכנס הנדון:  הכינוס השנתי של החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
 2017בנובמבר  9, חמישייום לרפואת העובר,  14-ה

 קול קורא

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

 .2017בנובמבר  9-, החמישי םשיערך ביו האם והעובר
 

יובאו הרצאות אורח מהארץ ,  2016במסגרת הכינוס יוצג  הדו"ח המיילדותי הארצי לשנת 
מפורטת תישלח בסמוך למועד תכנית )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 23מציינים 
 
 

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

 ההתמחות.העבודה במסגרת 
 לא תתקבלנה עבודות לקידום מוצר מסחרי או תרופה. .ב
 עבודות  שלא הוצגו בכינוס ישראלי בעבר. .ג
 עבודות שלא פורסמו עדיין בספרות. .ד
 20/9/2017מועד אחרון להגשת התקציר  .ה
 תקציר. הטופס הגשת מצורף בזה  .ו
 Shentalt@inter.net.ilאת התקצירים יש לשלוח לכתובת   .ז
לאור הליך הבדיקה הממושך, . יישלחו לשופטים חיצוניים להערכהכל התקצירים  .ח

 באיחור. נהעגתעבודות ש נהתקבלתלא 
המצורפות. יש לשלוח כל תקציר בנפרד, בדיוק לפי ההנחיות  –שימו לב!!!  .ט

 .תקצירים שלא יישלחו בתהאם להנחיות יישפטולא 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה,
 ועדת השיפוט לפרסים יו"ר ,טל בירון שנטל פרופ'

 החברה הישראלית לרפואת האם והעובר יו''ר, אריאל מניפרופ' 



 

 הנחיות לכתיבת תקציר
 
 
 

 שפת התקציר: אנגלית או עברית. .1

 .Wordכתב בתוכנת יהתקציר י .2

 .”1משני הצדדים,  ס"מ מהשוליים 2.5יש להשאיר רווח ברוחב של  .3

 ". Times New Roman"באנגלית  ",אריאל"פונט בעברית  .4

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

 נקודות 10 –גודל הפונט   ס"מ מראש הדף. 2.5ברווח של 

 מהשורה התחתונה של הנושא, שורה אחתשם פרטי ושם משפחה: להשאיר רווח של  .6

 נקודות 10 –פונט  מרכוז. שם מגיש העבודה יודגש בקו.

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

 8 -פונט  .(Italics)מוטות 

( (introduction  קדמהה –מבנה התקציר: לאחר מרווח של שורה נוספת  .8

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

 ה(. מילים אלו תהיינ(Conclusions ( ומסקנותResultsתוצאות )

 מודגשות.

 צידי התקציר.  יש ליישר את שני .9

 1.5רווח בין השורות  .10

כולל בהתאם לפונטים הנדרשים ולרווחים המוגדרים  עמוד אחדמוגבל להתקציר  .11

 שימו לב שהגרפים והתמונות ניתנים לקריאה! טבלאות, גרפים ונתונים אחרים.

 .10/9/2017מועד אחרון להגשת התקצירים:  .12

 .2017 אוקטוברהודעות בדבר שיבוץ התקצירים תשלחנה במהלך חודש  .13

יש לשלוח מייל עבור כל תקציר בנפרד עם קובץ  מצורף עמוד נוסף לבניית התקציר. .14

word   .המצורף כולל את טופס הגשת התקציר ואת התקציר עצמו 

 תקציר שלא יוגש על פי ההנחיות לא יישלח לשיפוט! .15

 

  



 של הכינוס השנתי
 החברה הישראלית לרפואת האם והעובר

 2016נובמבר 
 גן-", רמתלאונרדומלון "

      
  

 טופס הגשת תקציר
 
 

 פרטי מגיש התקציר
 

   תואר:

  פרטי:שם 

  שם משפחה:

  מקום עבודה:

  טלפון נייד:

 :כתובת דואר אלקטרוני

 

 כותרת התקציר:

 

 תחתי את המחבר המציג:רשימת מחברי המאמר כפי שמופיע בתקציר, נא לסמן בקו 

 

 מבין הנושאים הרשומים להלן, נא לסמן את הנושא אליו שייך התקציר:

 

 אבחון תוך רחמי 

 מהלך הלידה 

  הריון מרובה

 עוברים

 רעלת הריון 

  האטה בצמיחה

 התוך רחמית

 סוכרת 

 מחלות אמהיות 

 ותמחלות עוברי 

 גנטיקה 

 מדע בסיסי 

 חקר השליה 

 תרופות 

 אחר 

 

 

 

 

 

 

  



 

TITLE OF THE STUDY 

 

First name Last name of the author – underlined is the presentora, First Last 

 
aDepartment of… University…. 

 
Objective: Abcdef 

Study design  /  Methods: Abcdef 

Results: Abcdef 

Conclusions: Abcdef 

 


