
 

קול קורא להשתתפות 
 ולהצגת עבודות מחקר

 

של העמותה  13-הכנס השנתי ה

 הישראלית למחקר בסיעוד

 עמיתות ועמיתים נכבדים,

של  העמותה  הישראלית  למחקר  בסיעוד  יעסוק   13-הכנס  השנתי  ה

 במחקרים עדכניים בכל תחומי הסיעוד באשפוז ובקהילה

 כנס:נושאי ה  

 :התחום הקליני 

o האשפוז האקוטי 

o )האשפוז הכרוני )פסיכיאטריה, גריאטריה, שיקום 

o קהילה 

o ילדים 

 אתיקה ומשפט 

 איכות קידום 

 חינוך בסיעוד 

 קידום מעמד האחות 

 סיעוד רב תרבותי 

 מנהל ומנהיגות 

 

 מארגני הכנס:

 

 עד העמותה הישראלית למחקר בסיעוד:ו

ליאת אשכנזי, גב' יפה עין גל, ד"ר איליה  ד"ר מירב בן נתן, גב' וכטר תמר, גב'

קגן, גב' אירית שחר, גב' ורוניקה מיליחוב, גב' פלורה חיים, ד"ר שלומית 

 וגב' עירית שוורץ אטיאס בלומנטל 

 

 13-ההכנס השנתי 

 העמותה הישראליתשל 

 סיעודב למחקר 

 10.09.2015 
 

 



  

 

 
  

       

 

 10.09.2015 
 

 

 הנחיות  לכתיבה
 משלוח  תקצירים:ו

 

 של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד שלושה עשרהכנס השנתי ה

     :16.6.2015מועד אחרון לשליחת תקצירים 

 עם כל הפרטים המזהים  יוגש התקציר יוגש בשני קבצים: קובץ אחד

 .ללא הפרטים המזהים ,תקציר בלבד יכיל וקובץ שני

 הים יכלול: קובץ הפרטים המז

 שם פרטי ושם משפחה כולל תואר ממורכז. שם מגיש/ת  -פרטי מגיש/ת העבודה

העבודה יודגש בקו. יש להשאיר רווח של שורה אחת מהשורה התחתונה של כותב 

 התקציר. 

 באותיות נטויותממורכז,  -מוסד/מקום העבודה. 

  :דוא"ל של מגיש העבודה, כתובת ופלאפון.פרטי התקשרות  

 יש  לציין  בדף  זה האם  ברצונכם  להגיש  את  : ופרטים טכניים אופן ההגשה

   .הציוד  הטכני  הנחוץו העבודה  כהרצאה,  או  כפוסטר

 קובץ התקציר )ללא פרטים מזהים( יכלול: 

 פונט  תממורכז :כותרת  ,David     ס"מ  2.5, מיקום השורה הראשונה 14גודל

 מראש הדף.

 רקע 

 מטרות 

 שיטות 

 מצאיםמ 

 מסקנות והמלצות  

ס"מ מכל צד,    פונט   2.5, מיושר לשני הצדדים, שוליים A4 -התקציר גודל עמוד

David  מילים, ללא מקורות. 250לא יעלה על  -אורך התקציר . 12גודל 

 באמצעות דוא"ל בלבד, כמסמך  -אופן משלוח התקצירword   מצורף  

 meraav@hy.health.gov.il לד"ר מירב בן נתן 

  .נא להקפיד על הנחיות אלה 

 

 .אישור על קבלת התקציר ישלח בדוא"ל חוזר 

 ופן  שיבוצה  בכנס  תשלח  עד  לתאריך או דחייתה  וא הודעה  על  קבלת  העבודה

3.8.2015  

   תקצירים  שיתקבלו  להצגה,  הן  בע"פ  והן  כפוסטר,  יפורסמו  בלקט

 התקצירים  שיופיע  באתר  העמותה  

 

 שמח  לראות  כל אחד ואחת מכם  בכנס  מיוחד  זה.נ    

 וועד העמותה הישראלית למחקר בסיעוד

 


