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 לכבוד
 חברה הישראלית לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם והעריהחברי ה

 

 עמית/ה  יקר/ה,
 

ופתולוגיה של מפגש האביב של החברה הישראלית לקולפוסקופיה הנדון:  
 צוואר הרחם והעריה

 2017במאי  12יום שישי, 

 קול קורא

 
מפגש האביב, והפעם ברצוננו לתת במה למחקרים מקוריים בתחום העיסוק אנו נערכים לקראת  

 ית מטי ,בית האגודה למלחמה,בב 2017מאי  12יום שישי, יערך שלנו. המפגש הקרוב 
 בסרטן ,גבעתיים

 
 התנאים להגשת תקצירים:

  .העבודההיה שותף לביצוע מתמחה או מומחה שסטודנט, את העבודה יציג  .א
 לקידום מוצר מסחרי או תרופה. לא תתקבלנה עבודות .ב
 עבודות  שלא הוצגו בכינוס ישראלי בעבר. .ג
 1.4.2017 מועד אחרון להגשת התקציר  .ד
 תקציר. הטופס הגשת מצורף בזה  .ה
 racheli.cahlon@3010.co.ilאת התקצירים יש לשלוח לכתובת  .ו

לאור הליך הבדיקה הממושך, . כל התקצירים יישלחו לשופטים להערכה .ז
 באיחור. נהעגתעבודות ש נהתקבלתלא 

 
 
 
 
 

  ב ב ר כ ה,
 

 וועד החברה 
 

 יפעת כדן ד"ר     אפרים סיגלר   ד"ר    ד"ר צבי ואקנין
 יו"ר                               מזכיר                    גזברית

 
 
 
 



 
 

 הנחיות לכתיבת תקציר
 
 
 

 .A4גודל עמוד:  .1
 שפת התקציר: אנגלית או עברית. .2
 .Wordבתוכנת  בייכתהתקציר  .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 
רווח של שתי שורות מהשורה התחתונה של שם פרטי ושם משפחה: להשאיר   .7

 מרכוז. שם מגיש העבודה יודגש בקו. הנושא,
המוסד וכתובת המוסד: להשאיר רווח של שורה אחת משם המחבר, מרכוז,  .8

 אותיות
 .(Italics)מוטות 

   ( Introduction) הקדמה  –מבנה התקציר: לאחר מרווח של שורה נוספת       .9
, תוצאות (Materials & Methods)רים ושיטות שתכלול הגדרת המטרה, חומ 
 (Resultsומסקנות ) ,Conclusions).מילים אלו תהיינה מודגשות .) 

 הדפסה: רווח וחצי. לפני פסקה חדשה יש להשאיר רווח כפול. יש ליישר את שני .10
 צידי התקציר.

 מילים )כולל טבלאות, גרפים ונתונים אחרים(. 250 –התקציר מוגבל ל  .11
 .7201אפריל ב 1ון להגשת התקצירים: מועד אחר .12
 . 2017עד סוף חודש אפריל הודעות בדבר שיבוץ התקצירים תשלחנה  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

            
 

         

  



ופתולוגיה של צוואר מפגש האביב של החברה הישראלית לקולפוסקופיה 
 הרחם והעריה

 2017במאי  12יום שישי, 

 קול קורא

      
  

 תקציר טופס הגשת
 

  1.4.2017 -עד ל הועדה המארגנתהפרטים באותיות דפוס ולשלוח אל את מלא לנא 
 racheli.cahlon@3010.co.il : דוא"ל

 
 -פרטי מגיש התקציר 

 

 ____________שם  פרטי______________________ תואר _______שם משפחה

 _____________________________________________________מקום עבודה  

 [ עבודה  [ בית  ] כתובת למשלוח דואר ] 

 _____________ מס'________________________רחוב___________________

 ישוב/עיר__________________________________מיקוד__________________

 ס' פקס בעבודה _______________________מס' טלפון בעבודה _____________ מ

 כתובת פרטית ____________________________________________________ 

 מס' פקס בבית____________________________ מס' טלפון בבית ____________

 כתובת דואר אלקטרוני ______________________________________________

 

 התקציר ___________________________________________________כותרת 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 מחברי משנה _____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 1.4.2017 –עד אחרון להגשת התקציר מו

 

 

 תאריך_________________________ חתימה _______________________

 

 1.4.2017הזכירכם, המועד האחרון להגשת התקצירים  ל


