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החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום
בשיתוף האיגוד הישראלי לכירורגית ילדים
מלון דן קיסריה  12-11בספטמבר2008 ,
ועדה מארגנת
פרופ‘ שלמה ולפיש ,יו“ר הכנס ,המרכז הרפואי סורוקה ,באר-שבע
פרופ‘ רפאל יודסין ,יו“ר הכנס ,יו“ר האיגוד הישראלי לכירורגית ילדים ,ביה“ח הדסה עין-כרם ,ירושלים
דר‘ ראובן וייל ,המרכז הרפואי רבין ,קמפוס גולדה השרון ,פתח-תקוה
דר‘ יחיאל זיו ,יו“ר החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום ,המרכז הרפואי אסף הרופא ,צריפין

ועדה מדעית
דר‘ דניאל דואק ,יו“ר ,המרכז הרפואי רמב“ם ,חיפה
דר‘ מרק באר-גבל ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
דר‘ עודד זמורה ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
דר‘ חגית טולצ‘ינסקי ,המרכז הרפואי ת“א ,תל אביב
פרופ‘ רפאל יודסין ,יו“ר הכנס ,יו“ר האיגוד הישראלי לכירורגית ילדים ,ביה“ח הדסה עין-כרם ,ירושלים

מרצים אורחים
Dr. Thomas Skricka
President of ESCP; Dept. of Surgery, Masaryk Memorial Cancer Institute, Czech Republic
Dr. Andreas G Tzakis
Division of Liver and GI Transplantation, University of Miami Miller School of Medicine,
Miami, Florida, USA

קריאה להגשת תקצירים
המועד האחרון להגשת תקצירים הינו:
 13ביולי.2008 ,
את התקצירים יש לשלוח באמצעות דואר
אלקטרוני לכתובת:

surgery@targetconf.com
כשהתקציר מצורף )(ATTACHMENT
לגוף ההודעה ומאוחסן כ.DOC-
יש לציין בגוף ההודעה האלקטרונית
כי התקציר הינו לכנס של החברה
הישראלית לכירורגיה של הקולון
והרקטום והאיגוד הישראלי לכירורגית
ילדים.
תקצירים שישלחו יתקבלו להרצאה או
לפוסטר .יש לציין בגוף ההודעה את
העדפתכם להרצאה או לפוסטר.

עדכונים יופיעו באתר:
הוראות להכנת תקצירים:
התקצירים יוגשו בשפה האנגלית בלבד.
למושב של האחיות ניתן לשלוח תקצירים בעברית.
שם התקציר צריך להיות מודגש ומיושר לצד שמאל.
שם המחבר/ת יודגש בקו תחתי.
אם הנך מגיש/ה יותר מתקציר אחד ,על כל אחד מהתקצירים
להישלח בנפרד.
כותרת התקציר תצוין בנושא ההודעה האלקטרונית.
תקצירים יוגשו על דף  A4בגופן  ,Times New Romanגודל ,12
רווח רגיל בין שורות .גודלו של הטקסט לא יעלה על  250מילים כולל
טבלאות ,גרפים ונתונים אחרים .יש להשאיר שוליים של  4ס“מ מימין
ומשמאל ו 2.54-ס“מ מלמעלה ומלמטה.

לפרטים והרשמה :מזכירות הכנס  -חברת טרגט כנסים בע“מ

ת.ד ,29041 .תל-אביב  ,61290טל ,03-5175150 :פקס ,03-5175155 :דוא“לsurgery@targetconf.com :

את התקצירים יש לשלוח לא יאוחר מה 13 -ביולי2008 ,

הכנס השנתי של

