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הכנס ה- 3 לשיקום ילדים, בית חולים אלי"ן
ממריחואנה לרובוטיקה - תעוזה בשיקום ילדים

קול קורא להגשת פוסטרים

הנכם מוזמנים להגיש הצעות לפוסטרים של עבודות מחקר, תיאורי מקרה ותוכניות יישומיות בשיקום ילדים. 
יתקבלו הצעות מכל תחומי מקצועות הבריאות.

תאריך אחרון להגשת ההצעות: 3.10.2017

מבנה התקציר: בהתאם להנחיות המצורפות ובאתרי העמותה והגשת התקצירים.

naomi@alyn.org את ההצעות לפוסטרים ניתן להגיש לנעמי גפן, סמנכ"ל מקצועות הבריאות

הנחיות לשליחה בדואל:

.WORD יש לשלוח בדואל במסמך  .1

2.  בנושא הדואל יש לרשום את שם המחבר הראשון ושם הפוסטר )לדוגמא: "משה כהן – טיפול בילדים אחרי השתלת כף יד ימין"(. יש 
לוודא קבלת הודעה חוזרת המאשרת קבלת הדואל.

סקירת ההצעות

ההצעות תבחנה על ידי הוועדה המדעית של הכנס. כל הצעה תישלח לשני סוקרים ובמקרים בהם תהיה אי הסכמה ביניהם הוא ישלח 
להערכת סוקר שלישי.

הנחיות להגשת הצעה לפוסטר

ראשי פרקיםסוג התקציר
כותרת, מחברים, מטרות ורציונל לביצוע המחקר, אוכלוסיה, שיטות, כולל כלי מחקר והליך המחקר, עיבוד נתונים, תוצאות, תקציר מחקר

מסקנות, יישומים קליניים בפיזיותרפיה והמלצות למחקרי המשך.

תקציר קליני/
תיאורטי/תוכנית 

יישומית

כותרת )כוללת הגדרה ברורה של הנושא המוצג(, מחברים, הקדמה )כוללת רקע תיאורטי(, מטרות, תוצאות )גוף העבודה(, 
סיכום ומסקנות, השלכות לעשייה הקלינית.

בנוסף יש לציין:

מילות מפתח, דברי תודה )אם יש(, תמצית ביוגרפית של מציג העבודה

עריכה

)מיועד לכל סוגי 
התקצירים(

שוליים – יש להשאיר 2.5 ס"מ מכל צד

כותרת - אותיות 12 נקודות מודגש וממורכז

מיקום השורה הראשונה - 2.5 ס"מ מראש הדף

גודל אות טקסט - 12 נקודות, גופן – אריאל )בעברית(

פרטי מגיש העבודה – שמות פרטיים ושמות משפחה: ממורכז. שם המרצה מודגש בקו תחתון.

יש להשאיר רווח של שתי שורות מהשורה התחתונה של הכותרת.

המוסד וכתובתו – באותיות נטויות ממורכז

כתובת דוא"ל של המגיש

התקציר – יש להתחיל את הדפסת התקציר לאחר שתי שורות רווח משם המוסד

רווח – שורה וחצי

יישור טקסט לשני הצדדים

שפה – עברית/ אנגלית

אורך – עד 300 מילים



הנחיות להכנת פוסטר
יש להכין פוסטר ברוחב 90 ס"מ, ואורך 120 ס"מ.  .1

2.   מבנה הפוסטר יהיה: כותרת, כותבים – שם מלא, כולל תארים )MA וכו'( ושייכות מקצועית, תקציר, הקדמה, שאלות המחקר,שיטות, 
ממצאים, דיון ומסקנות.

המלל בפוסטר יוצג בפונט של לא פחות מגודל 20.   .3

4.   הפוסטר מיועד לסייע למציג לתאר את העבודה או התזה למתעניינים לכן יש להשתדל להציג מינימום מלל ומקסימום מידע חזותי 
בפוסטר.

הפוסטרים שיוצגו בכנס יפורסמו באתר של בית החולים אלי"ן   .5

טופס נלווה להגשת ההצעה
יש למלא ולשלוח טופס זה עם התקציר לכתובת: naomi@alyn.org עד לתאריך 3/10/2017

פרטי מגיש התקציר:

שם פרטי: _________________________________________________שם משפחה: _______________________________________________

תואר:   פרופ'            דר'            מר            גב'            אחר

תפקיד/תחום: ______________________________________________מקום עבודה: _______________________________________________

כתובת למשלוח דואר:   בית            עבודה

מספר: ____________________ _______________________________רחוב: ____________________________________________________

מיקוד: ____________________________________________________עיר/ישוב: _________________________________________________

טל. בבית / טל. נייד: ___________________________________________טל. בעבודה: ________________________________________________

כתובת דואר אלקטרוני: ___________________________________________________________________________________________________

כותרת ההצעה: ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

פרטי הכותבים הנוספים )לפי הפירוט: שם, תפקיד, מקום עבודה וכתובת דואר אלקטרוני(:

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


