
 
 

 

 
 

 שנתי של-התלת כינוסה
 לגינקולוגיה אונקולוגית הישראליתברה חה

 2022ביוני  24 ,שישייום 
 דניאל", הרצליה"מלון 

 קול קורא
 

 ביום שישי, שנתי של החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית יתקיים-הכינוס התלת
 צליה.הר ,"דניאל" , במלון 2022ביוני  24

 

במהלך הכינוס נקציב זמן לעבודות וסרטים מקוריים מהמחלקות בארץ, ואנו מזמינים 
 .20.5.2022 עד תאריךאתכם לשלוח תקצירים וסרטונים 

 

 הנחיות מצורפות. - התקצירים יכולים להיות בכל נושא הקשור לגינקולוגיה אונקולוגית

 מצטיינות שתזכנה בפרס, אחת מהן בקטגוריית מומחה צעיר. עבודות 3השנה תבחרנה 

 

 

  ,בברכת כינוס פורה ומהנה

 
 אונקולוגית–ועד החברה הישראלית לגינקולוגיה

 ר"יו, ביינר מריו ר"ד 

 מזכירה, פרי תמר ר"ד 

 גזבר, שגב יקיר ר"ד 

 ואקנין צבי'  פרופ  

 כדן יפעת ר"ד  

 צורף דליה ר"ד  

 

 

 מזכירות הכינוס

 
 
 
 
 

Gynecologyonc2022@target-conferences.com :דוא"ל 
 טל: 03-7959603  פקס: 03-5175155
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  הנחיות לכתיבת תקציר

 אנגלית.  -. שפת התקציר 1

 Times new Roman, פונט 12גודל אותיות . 2

 .CAPS. נושא ממורכז, 3

 

 . מחברים: אותיות קטנות. שם משפחה, שם פרטי, תואר. אין מגבלה למספר המחברים. המציג 4

 יודגש בקו תחתון.    

 מרכז רפואי הדסה ירושלים 1 ( 1Cohen, michal. מוסד / מוסדות )לדוגמה: 5

 Introduction, methods, results, conclusions. חלקי התקציר: 6

 המילים.  250  - ניתן להוסיף טבלה בנוסף למילים.  250  - . התקציר מוגבל ל7

 דקות זמן לשאלות.  3-דקות ו 7. הצגת תקציר 8

 .10.6.2022, הודעה על קבלת התקציר להצגה עד 20.5.2022. מועד אחרון להגשת תקצירים 9

 conferences.com-gynecologyonc2022@target. את התקצירים יש לשלוח לדוא"ל 10

 

  הנחיות להכנה ולמשלוח הרצאות וידאו

  .דקות 7כ "סה –דקות לשאלות  2דקות בתוספת  5אורך הצגת וידאו עד  .1

 

  Mail Jumbo ל עם"ת סרטי הוידאו הערוכים יש לשלוח כקובץ מצורף בדואא .2

  conferences.com-gynecologyonc2022@target ל"יש להעביר הסרטים לדוא

 20.5.2022 : מועד האחרון להגשת הרצאות הוידאו .3

 דה.העבודות והסרטים שיוגשו ייבחנו וידורגו על ידי וע

 הדירוג הגבוה ביותר ייבחרו להצגה בכינוסהעבודות והסרטים שיקבלו את 
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 שנתי של-התלת כינוסה
 לגינקולוגיה אונקולוגית הישראליתברה חה

 2022ביוני  24 שישי,יום 
 דניאל", הרצליה"מלון 

 קול קורא
 

 
 
 

 למזכירות הכינוס:למלא הפרטים ולשלוח  יש

  conferences.com-@target2022gynecologyoncדוא"ל:

 -פרטי מגיש התקציר 
 

 ___________________שם  פרטי_______________שם משפחה_______תואר 

 מקום עבודה___________________________________________________

 למשלוח דואר ]  [ בית  ]  [ עבודהכתובת 

 רחוב_________________________________ מס'____________________

 ישוב/עיר__________________________________מיקוד_______________

 מס' טלפון ____________________ מס' פקס _________________________

 ______________________________כתובת דואר אלקטרוני _____________

 _________________________________________________כותרת התקציר 

____________________________________________________________ 

 מחברי משנה __________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 20.5.2022 –המועד האחרון להגשת התקצירים 

 _______________ חתימה ______________________________תאריך____

 

 טופס הגשת תקציר
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