
 האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה 
 החברה הישראלית לאורוגינקולוגיה ורצפת אגן

 

 
 

 2020פברואר  03

 

 לכבוד 

 

 גוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה חברי האי

 

 עמית/ה  יקר/ה, 

 

לאורוגינקולוגיה ורצפת אגן, שיתקיים הנדון:  הכינוס השנתי של החברה הישראלית 

 דן קיסריה , במלון 2020 במאי 7-9 תאריכיםב

 

 קול קורא

 

יה ורצפת  החברה הישראלית לאורוגינקולוגלקראת  הכינוס השנתי של   השנה כמידי שנה, אנו נערכים גם  

דן,  במלון   פ,"תשהבאייר  ו"טעד  גי", 2020 במאי   7-9ה ימים חמישי ושישי בין , שיתקיים באגן

 .קיסריה

 

)תכנית מפורטת תישלח בסמוך למועד   של מתמחים עבודות מחקר מצטיינות במסגרת הכינוס יוצגו

 ת. לעבודת המחקר המצטיינ  רמי לנגרע"ש פרופ' יוענק פרס  מדי שנה , וכהכינוס(

 דקות.  6ניתן לשלוח גם קטעי וידאו מקוריים באורך עד 

 

 התנאים להגשת תקצירים:

 בכינוס ישראלי בעבר. שלא הוצגו   עבודות .א

 עבודות שלא פורסמו עדיין בספרות.  . ב

 עבודות שקיבלו אישור הלסינקי.  . ג

 . 18/4/2020מועד אחרון להגשת התקציר   . ד

 תקציר.  הטופס הגשת מצורף בזה  . ה

 iladiyehud@bgu.ac.  את התקצירים יש לשלוח לכתובת  . ו

 .  יישלחו לשופטים חיצוניים להערכה התקציריםכל   .ז

 באיחור. נהגעתעבודות ש נהתקבלתלאור הליך הבדיקה הממושך, לא  . ח

 במהלך הכינוס.  תלהצגה תמציתי דקות  5יוקצו  לכינוס שתבחרנהעבודות ל . ט

 

 

 

 ה,   כ ר ב  ב

 

 הוועדה המארגנת 

 אורוגינקולוגיה ורצפת אגן החברה הישראלית ל

  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwigrdfv097XAhUPPVAKHeGoAJQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.iugs.org.il%2Fconferences%2Fjoint-meeting-of-the-israeli-and-turkish-societies-of-urogynecology-pelvic-floor%2F&psig=AOvVaw1yNp2HwJeOyrCuD9L7pmdf&ust=1511868677862468


 

 הנחיות לכתיבת תקציר
 

 

 . A4עמוד:   גודל .1

 שפת התקציר: אנגלית או עברית.  .2

 . Wordבתוכנת  בייכתהתקציר  .3

 ס"מ מהשוליים.  2.5יש להשאיר רווח ברוחב של  .4

 Times New"באנגלית  "נרקיסים", נקודות, פונט בעברית  12גודל האותיות:  .5

Roman  ." 

 – , מיקום השורה הראשונה (Caps)נושא התקציר: מרכוז, אותיות גדולות   .6

 ס"מ מראש הדף.  2.5 ברווח של .7

 שם פרטי ושם משפחה: להשאיר רווח של שתי שורות מהשורה התחתונה של הנושא,  .8

 מרכוז. שם מגיש העבודה יודגש בקו.  .9

 המוסד וכתובת המוסד: להשאיר רווח של שורה אחת משם המחבר, מרכוז, אותיות  .10

 . (Italics)מוטות  .11

( שתכלול  Introductionהקדמה )  – מבנה התקציר: לאחר מרווח של שורה נוספת  .12

(  Results, תוצאות )(Materials & Methods)הגדרת המטרה, חומרים ושיטות 

 ומסקנות

13. Conclusions) .מילים אלו תהיינה מודגשות .) 

 הדפסה: רווח וחצי. לפני פסקה חדשה יש להשאיר רווח כפול. יש ליישר את שני  .14

 צידי התקציר. .15

 ת, גרפים ונתונים אחרים(.מילים )כולל טבלאו 250 –התקציר מוגבל ל  .16

 . 2004/20/81מועד אחרון להגשת התקצירים:  .17

 . 2020 מאיחודש תחילת הודעות בדבר שיבוץ התקצירים תשלחנה במהלך  .18

 


