
 

 

 

 

 

 

 

 קול קורא

 בריאות בישראלהקידום ל 21 -הכנס הלאומי ה

 "החייםבאורחות שינוי מרכז הקידום בריאות בנושא הכנס: "

 

 . השינוי באורחות החייםבריאות יתמקד השנה בסימן הקידום חינוך והכנס השנתי של המחלקה ל 

 . 09:00-12:00, בין השעות 2020 בנובמבר 16  -ביום ב', ה זום -הכנס יערך ב 

 ., כולל קישורתשלח בהמשך המלאה תכנית הכנס 

 

 ד"ר אפרת אפללו     יו"ר הכנס: 

  שולי ברסגב' נדא עליאן, גב'     :מקצועיותת רכזומ 

 דלית דנןגב'   הפקות ופרסומים:מפיקת הכנס,  

 גב' טג'ינה פנטנש, גב' ענת שבתאי, גב' אילנה ליזמי   הצוות המארגן:  

 

 תקציריםהגשת קול קורא ל 
 

בספר אשר יפורסמו תקצירים להצגה  היגויהעדת להגיש לוו , לשכות ורשויותארגונים ,אנו מזמינים גופים 

 .תקצירים 

 

 :תקצירים להגשת הנחיות 

 

 2020באוקטובר  22 להגשה: אחרון מועד 

 

תכניות ולשתף העוסקים בקידום בריאות, לפרסם  כל מטרת "הקול קורא" והגשת תקצירים, לאפשר ל 

 קידום בריאות בשינוי אורחות החיים.הנעשים בתחום  פרויקטיםו, יוזמות, התערבות 

 . המידע רחב יותר, למידה ואף שיתופי פעולחשיפה להכרת העשייה בתחום תאפשר  

 

 

 



 

 תכני ההגשה: 

ואת מטרתה,   להציג הסוגיה שברצונכם או התוכנית ההתערבות, המחקר, את לתאר ההצעה על :תוכן 

 הליך התכנון שלה, פיתוחה, יישומה וההערכה. לציין, אתגרים וההתמודדות איתם. 

 עד עמוד אחד. אורך התקציר: 

 A4 עמוד: גודל 

 ס"מ רווח מכל צד. 2.5יש להשאיר  שוליים: 

 .באנגלית תקצירים יתקבלו לא .עברית Arial נקודות, פונט: 12 גודל אות: 

 ממורכז. ,נקודות 14 בגודל מודגשות אותיות התקציר: נושא 

 ס"מ מראש הדף. 3 מיקום השורה הראשונה: 

; , הגדרת תפקיד, ארגון/מוסדמשפחה ושם פרטי שםתואר ]גברת/מר, תואר אקדמי[,  :העבודה מגיש פרטי 

ממורכז. שם מציג העבודה  ,המוגשת העבודה שם של התחתונה שורות מהשורה שתי של רווח להשאיר יש 

 בכנס יודגש בקו.  

 .המוסד וכתובתו או כתובת פרטית של מגיש העבודה וכתובת דואר אלקטרוני, ממורכז 

 

 יש להתחיל את הדפסת התקציר לאחר שתי שורות משם המוסד.  התקציר: 

 התקציר יהיה מיושר לשני הצדדים 

  .לפני פסקה חדשה יש להשאיר רווח כפול 

 ה וחצי בין שורות.מרווח של שור 

  .אורך התקציר לא יעלה על עמוד אחד 

 

 ( פריטים בלבד, כלולים בעמוד. פריטים מעבר לחמישה יושמטו.5עד חמישה ) מקורות: 

 

  שדות חובה: 

 תיאור הסיבות והרקע לבחירת נושא ההתערבות, המחקר, התכנית או המיזם. ראיות רקע/רציונל:  

 מיקומה, קהל יעד מרכזי, תכנים ופעולות מרכזיות. מחקריות/מדעיות התומכות בצורך זה, 

 או המחקר. פירוט המטרות המרכזיות של תכנית ההתערבות מטרות: 

מרכיבי התכנית, דרכי פעולה ואסטרטגיות התערבות מרכזיות בהן השתמשתם ברמת היישום של : שיטות 

 רכזיים ותרומתםההתערבות, התכנית או המיזם, שדות פעולה, אופן קבלת החלטות, שותפים מ 

 שהושגו בתוכנית עד כהממצאים  :ממצאים עיקריים 

 עיקריות מסקנות 

  בהם השתמשתם שיטות הערכה, מדדים מרכזיים הערכה ]במידה ובוצעה[: 

 

 



 

תקצירים   dalit.danan@moh.gov.ilבלבד לכתובת  WORDבדואר אלקטרוני ובמסמך  משלוח התקציר: 

 לא יתקבלו. WORDאו כל פורמט אחר שאינו   PDFשישלחו במסמך 

 

 בדואר אלקטרוני בלבד. דלית דנןלגב' בשאלות ניתן לפנות  

 קשר. יש ליצור לא התקבלה הודעה חוזרת במייל על קבלת התקציר לדיון,  באוקטובר 31אם עד  

 

 הצגת תקציר בספר תקציריםכאמור, השנה דרך ההצגה היחידה הינה  

בריאות כפי הקידום ואינטרנט של המחלקה לחינוך התקציר יודפס בספר התקצירים ויפורסם באתר ה 

 שגיאות כתיב.התוכן ודה אחראית על לוועדה. אין הוע שיוגש  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בריאותההמחלקה לחינוך וקידום 
 משרד הבריאות

Department of Health Education and Promotion   
Ministry of Health 

 9446724, ירושלים מיקוד 39ירמיהו 
lth.gov.ilh.promotion@moh.hea 

 02-6474834 פקס:  02-5080000  טל:

Yrmiyahu 39, Jerusalem 9446724 
h.promotion@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5080000   Fax: 02-6474834 
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