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 2018נובמבר 

 עמיתים יקרים,
 

 וגיתגינקול של החברה הישראלית לאנדוסקופיה    XVIII–ה  הכינוס השנתי
 קול קורא

 2019בפברואר  16-14שבת, -ימים חמישי
 המלח-דניאל", יםמלון "

 
של החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית יתקיים    XVIII–ה  הכינוס השנתי 

 דניאל", ים המלח., במלון "2019בפברואר  16- 14, שבת -בימים חמישי
 

מזמינים  גם השנה נקציב זמן מכובד לעבודות וסרטים מקוריים מהמחלקות בארץ ואנו
ות לעבודה מצטיינת רנקיים תחכמו כן   831.12.201   לשלוח עבודות וסרטים עד תאריך

  .שתכתב ותוצג על ידי מתמחה
 

 , מנהלProf. Sven Backer –הידועים בתחומם  השנה נארח בכינוס מרצים אורחים
-כירורג מוביל  באנדוסקופיהו גרמניהבי"ח לנשים באוניברסיטת גטה בפרנקפורט, 

מבריסל העוסק    .Jan Filip Baekelandt  Prof וכן  גינקולוגית  שפירה ואונקולוגית
אנו נרגשים לקראת הכינוס . (VNOTES)בכירורגיה לפרוסקופית בגישה וגינלית  

ותקדם את הכירורגיה האנדוסקופית תתרום  , אשר ללא ספק ,מחו"ל והופעת המרצים
 בישראל.  

 
 למומחים ומתמחים שפרטיהן יפורסמו בהמשך. אותסדננקיים  כבמסורת שנים עברו

 .עם קבלת המידע ואנו ממליצים להזדרז ולהירשם מקומות מוגבלהמספר 
 

מקומות במלון מוגבל אנו ממליצים לאור לקחי השנים האחרונות והעובדה כי מספר ה
מוקדם ככל האפשר ולהבטיח את מקומכם במלון במזכירות הכינוס  בחום להירשם

 . הכינוס
 

 בברכת כינוס פורה ומהנה,

 פרופ' ישי לוין, יו"ר 
 החברה לאנדוסקופיה גינקולוגית 

 ועד החברה  /ב
 

 מזכירות הכינוס:

 חן-אלישבע אבן

 conferences.com-rgetendoscopygyn2019@ta  :דוא"ל
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 /הרצאת וידאוהנחיות לכתיבת תקציר
 

 

 

 .A4גודל עמוד:  .1

 שפת התקציר: אנגלית  או עברית. .2

 ס"מ מהשוליים. 2.5יש להשאיר רווח ברוחב של  .3

 "Times New Roman"באנגלית    "נרקיסים",נקודות, פונט בעברית  12גודל האותיות:  .4

ס"מ  2.5ברווח של   –, מיקום השורה הראשונה (Caps)לות נושא התקציר: מרכוז, אותיות גדו .5

 מראש הדף.

 שם פרטי ושם משפחה: להשאיר רווח של שתי שורות מהשורה התחתונה של הנושא, .6

   מרכוז. שם מגיש העבודה יודגש בקו. 

המוסד וכתובת המוסד: להשאיר רווח של שורה אחת משם המחבר, מרכוז, אותיות מוטות  .7

(Italics.) 

 סה: רווח וחצי. לפני פסקה חדשה יש להשאיר רווח כפול. יש ליישר את שני צידי התקציר.הדפ .8

 מילים )כולל טבלאות, גרפים ונתונים אחרים(. 250 –התקציר מוגבל ל  .9

 831.12.201מועד אחרון להגשת התקצירים:  .10

   endoscopygyn2019@target-conferences.com  לדוא"להתקצירים יש לשלוח  .11

 2019ינואר בדבר שיבוץ התקצירים תשלחנה במהלך חודש הודעות  .12

 

 

 

 למשלוח  הרצאות וידאולהכנה והנחיות 

 
 דקות.  10דקות לדיון ושאלות יהיה עד  2משך כל הצגת וידאו כולל  .1

 

 –למזכירות הכינוס  Jumbo Mailכקובץ מצורף בדוא"ל עם את סרטי הוידאו הערוכים יש לשלוח  .2

   endoscopygyn2019@target-conferences.com -דוא"ל      

 

 8201בדצמבר  31המועד האחרון להגשת הצגות הוידאו :  .3

 

 

 

 ס וניברצוננו להדגיש שבמידה ויתקבלו הרצאות או סרטים בכמות שתעלה על המתוכנן להצגה בכ

 ס זהונינקים ועדה לדירוג ובחירת העבודות הטובות יותר להצגה בכ
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 הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגיתהכינוס השנתי של החברה 

 2019בפברואר  16-14שבת, -ימים חמישי
 המלח-דניאל", יםמלון "

 

 הגשת תקצירטופס 
 

 

 למזכירות הכינוס:למלא הפרטים ולשלוח  יש

   endoscopygyn2019@target-conferences.com דוא"ל:

 -פרטי מגיש התקציר 
 

 ___________________רטיפשם  _______________שם משפחה_______תואר 

 ___________________________________________________מקום עבודה

 [ עבודה  [ בית  ]  כתובת למשלוח דואר ]

 _____________ מס'_____________________רחוב___________________

 ____מיקוד_______________ישוב/עיר______________________________

 ____________________________ מס' פקס _______פון __________מס' טל

 ___________________________________________כתובת דואר אלקטרוני 

 _________________________________________________כותרת התקציר 

____________________________________________________________ 

 __________________________________________________ה מחברי משנ

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

  31.12.2018 –המועד האחרון להגשת התקצירים 

 

 

 _______________________________ חתימה ______________תאריך____

 


