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

 .2021בנובמבר  25 - , החמישי םשיערך ביו והעובר
 

המטרה לקיים כנס פרונטלי, אבל אם מצב התחלואה בקורונה לא יאפשר זאת, נקיים את הכנס 
 במתכונת מקוונת.

 
עבודות יוצגו יובאו הרצאות אורח ו,  2020במסגרת הכינוס יוצג  הדו"ח המיילדותי הארצי לשנת 

 .(תכנית מפורטת תישלח בסמוך למועד הכינוס)מחקר מצטיינות של מתמחים 
 

  .פרסים לעבודות מצטיינות מטעם החברה לרפואת האם והעוברו יוענקכמדי שנה 
 

. תקציר העבודה יישלח לוועד אם עובר )אל פרופ' מטעמה אחתכל מחלקה תבחר עבודה מצטיינת 
דקות,  5באופן מקוון כמצגת מוקלטת של העבודות שיישלחו יוצגו  כליו"ר ועדת השיפוט(.  –בירון 

תשלח את הדירוג שלה לכל העבודות )דירוג אחד כל מחלקה בסמוך לכינוס )קישור יישלח בהמשך(. 
 חרנה העבודות הזוכות בפרסים.דרוג כל המחלקות, תבעל סמך המייצג את עמדת המחלקה(. 
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