
  
    

  

  

        

  
  

  על רפואה ושואה23  - יה הכס הר

 ע"ש פרופ' שאול מ. שאשא
  

  הזמה וקול קורא לשליחת תקצירים 
                                 

  יתקיים במרכז הרפואי לגליל (המרכז לחיוך לבריאות ע"ש אגל)

  )2023במאי  17יום ד' , כ"ו באייר ה'תשפ"ג (ב

  
        

  ה, היסטוריוים, חוקרים בושאי הכס ולקהל הרחב. פתוח לאשי רפואהכס 
  

 החוקרים בתחום להציג את עבודותיהם בכס. או מזמיים את ציבור

   י הועדה המדעית. "ע התקצירים יוערכו

  פוסטרים. י"מילולית במליאה או ע תתאפשר הצגה

  

  .ותבהתאם להחיות המצורפתקצירים של עמוד אחד,  המעוייים להציג א לשלוח

  את התקצירים יש לשלוח בדואר אלקטרוי אל:

  

  ayak@gmc.gov.il   ל:"דוא
  
 

  28.2.2023 אחרון לשליחת התקצירים: תאריך
  
  
  
  

  ,    ה ב ב ר כ                
  
  

  לבסקי-ד"ר הדס שאשא                                                           מסעד ברהום פרופ'    
  הועדה המארגת  ר"יו                                                        מכ"ל המרכז הרפואי            

                                                            
  

  

 

 

 



  החיות לכתיבת תקציר

  על רפואה ושואה 23-ה הכס הרי

  שאשאע"ש פרופ' שאול מ. 

  
 

 יתקבלו תקצירים הדים ברפואה והשואה בהיבטים הבאים :  .א
 

 תחלואה ורפואה בתקופת השואה. .1
 השפעת השואה על בריאות היצולים היום. .2
 ילדים בשואה : השפעות בעבר ובהווה.  .3
 ההיריון ב"תאי שואה" והשפעתו על הצאצאים. .4
 השפעת השואה על בריאות הדורות הבאים. .5
 לקחים מהשואה: היבטים אתיים, משפטיים וכו'. .6
 הפשיעה הרפואית האצית: היסויים הרפואיים והשפעתם על הדורות הבאים. .7
 

 התקצירים יוגשו על עמוד אחד בעברית ובאגלית, כל תקציר על דף פרד.  .ב
 
 .16שם ההרצאה המוצעת יופיע בראש העמוד, באותיות בולטות בגופן   .ג
 
, ללא תארים אקדמאיים. שם המרצה יופיע ראשון  14בולטות, גופן  שמות המחברים באותיות  .ד

 מודגש בקו תחתי.
 
 בולט.  12היחידות והמוסדות אליהם משתייכים המחברים יופיע בסדר כתיבת השותפים, בגופן   .ה
 
 רגיל. 12תופיע מיד אח"כ, בגופן פרטי התקשרות של המרצה כולל כתובת מייל וטלפון   .ו
 
 רגיל, במרווח של שורה וחצי ומיושר לשי הצדדים. 12ופן גוף התקציר ייכתב בג  .ז
 
 רשימת ספרות באגלית תיתן לפי בחירת המחברים בסוף התקציר. איה חובה.  .ח

 
 מרווח שורה וחצי).  12א לא לחרוג מעמוד אחד  כולל הכותרת, מחברים ושיוך (פוט   .ט
 
 . 2023בפברואר  28, עד ל את התקצירים יש לשלוח לפי הפרטים המופיעים בהודעה הראשוה  .י
 

. הודעה  על החלטת הועדה המארגת על קבלתו לאחר קבלתוישור על קבלת התקציר יישלח א  .יא
 .2023 (כהצגה מילולית או כפוסטר) תשלח  במחצית מרץ

   


