
הנחיות להגשת התקציר
את התקציר יש להעלות לאתר. 1
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אורך התקציר - עד 250 מילים. 2

יש לציין בתקציר את:. 3

• השמות המלאים של המחברים, מחלקה,   	
שיוך אקדמי ופרטי קשר של מציג/ת העבודה

• קטגוריית ההצגה	

• שלוש עד חמש מילות מפתח	

• האם וכיצד מתחבר לנושא המרכזי של הכנס?	

התקציר יכלול את הסעיפים הבאים: . 4

• ורציונל, 	 מדעי  רקע   - מדעית  עבודה  תקציר 
מטרות, שיטות, תוצאות, מסקנות

• מהלך 	 תיאור  מטרות,  רציונל,   - סדנה  תקציר 
הסדנה, מס׳ משתתפים אופטימלי, ציוד נדרש

• התערבות 	 זה  )ובכלל   - פרויקט  הצגת  תקציר 
בריאות(  קידום  הטיפול,  איכות  שיפור  חינוכית, 
נעשה  מה  הערכה,  מדדי  מטרות,  ורציונל,  רקע   -
במסגרת הפרויקט )שלבי ביצוע(, תוצאות, מסקנות

• הצעה לדיון "שולחן עגול" - הנושא, הרציונל, 	
מספר  לדיון,  מרכזיות  שאלות   3 מטרות, 

משתתפים אופטימלי

• קטע יצירה -  יש לציין את תחום היצירה, משך 	
ההצגה, ציוד נדרש

תקצירים בנושא המוביל של הכנס וקטעי יצירה . 5
יתקבלו בברכה מיוחדת!

קול קורא להגשת תקצירים
המשפחה  רופאי  איגוד  של  השנתי  המדעי  הכנס 
החוג  בחסות  מאיר,  בן  שבתאי  ד"ר  ע"ש  בישראל 
לרפואת משפחה בטכניון, יתקיים השנה ביום רביעי 
13.10.21 במרכז הקונגרסים, חיפה. אנא שריינו את 

התאריך ביומנכם!

אל  ושכם  פנים  אל  פנים  בחיפה,  שנפגש  תקוה  אנו 
שכם.

והעמקה  לדיון  ובטוח  פתוח  מרחב  נקיים  יחד 
במנהיגות וערכים ברפואת המשפחה בראי תקופתנו.

במליאה,  אורח  הרצאות  יתקיימו  הכנס  במסגרת 
עבודות  ויוצגו  עגולים,  בשולחנות  דיונים  סדנאות, 

מחקר מקוריות, פרויקטים, וקטעי יצירה.

קטגוריות להגשת התקצירים
עבודת מחקר - להצגת עומק. 1

עבודת מחקר / גישה טיפולית / תיאור מקרה  . 2
- להצגת בזק

סדנה. 3

פרויקט - בחינוך רפואי/ קידום בריאות בקהילה . 4
/ שיפור איכות הטיפול

דיון "שולחן עגול". 5

6 . Poetry ,קטעי יצירה - סרטונים, מוזיקה, שירה
Slam וכדו׳

בברכה,
הצוות המארגן

31.5.21התקצירים: אחרון להגשתתאריך
אנא אל

תחכו לרגע
האחרון!

kenesshabtai21@gmail.com לשאלות והבהרות ניתן לפנות בדוא"ל:

בכנס ייבחרו עבודות מצטיינות בקטגוריות:
• עבודת מחקר של מתמחה	
• מצגת בזק	
• סדנא	

החוג לרפואת המשפחה
הפקולטה לרפואה

ע"ש רות וברוך רפפורט
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13.10.21 חיפההטכניון מכון טכנולוגי לי
ם י ס ר ג נ ו ק ה ז  כ ר מ

המשפחה ברפואת  וערכים  מנהיגות 
הכנס המדעי השנתי של איגוד רופאי המשפחה בישראל ע"ש ד"ר שבתאי בן מאיר 
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