הכנס השנתי של החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק :בשלל גוונים של עשייה
קול קורא להגשת תקצירים
החברה הישראלית לריפוי בעיסוק ,בשיתוף החוג לריפוי בעיסוק של אוניברסיטת
חיפה ,מזמינים אתכם להגיש תקצירים לפאנל-נושאי ,פוסטר או הרצאת .TED
הכנס השנתי הינו הזדמנות לשתף ולהשתתף בתהליכים וחיבורים שמחזקים זהות
אישית ומקצועית של מרפאות בעיסוק ומקדמים רצפים של תהליכים טיפוליים בתוך
ובין מסגרות שונות.
הכנס יתקיים בתאריך  11.09.2019באוניברסיטת חיפה.
בתאריך  12.09.2019יערך יום סדנאות ,גם הוא באוניברסיטת חיפה.
הסדנאות ינוהלו על ידי קבוצות העניין שקמו בשנים האחרונות במסגרת החברה
הישראלית לריפוי בעיסוק.

מצורפות הנחיות להגשת תקצירים לכנס.
לכל תקציר יש לצרף את טופס הפרטים הנלווה.
• התקצירים שיתקבלו להצגה בכנס יפורסמו באתר העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק.
▪ את התקציר והטופס הנלווה יש לשלוח בפורמט של מסמך  WORDמצורף
( )attachmentלדוא"לeinat@hs-events.co.il :

יש להגיש את התקצירים לכל סוגי ההצגות עד לתאריך 15.05.2019
בהצלחה,
הוועדה המדעית לכנס ה25 -

הנחיות לכתיבת תקצירים
ראו הנחיות כלליות בסוף המסמך
הנחיות לכתיבת תקציר להצגה כפוסטר
פוסטר מהווה דרך מצוינת ,מקובלת ומכובדת בעולם להצגת העבודה הקלינית,
המחקרית או הארגונית שלכם .תצוגה ויזואלית זו יכולה להוות בסיס לשיחה ושיתופי
פעולה עתידיים בין המציגים למשתתפי הכנס .בכנס הנוכחי תינתן במה ויוקדש זמן
ייעודי לביקור בפוסטרים על מנת לעודד שיח זה.
תקציר הפוסטר יכלול את הפרטים הבאים :שם הכותבים ,מסגרת ופרטי קשר
 .1פוסטר תקציר מחקרי:
 רקע תיאורטי ורציונל לנושא המחקר הגדרה ברורה של מטרות המחקר והרציונל המחקרי שיטת המחקר :אוכלוסייה ,כלי מחקר והליך מחקר תוצאות המחקר דיון ומסקנות ,השלכות המחקר לעשייה קלינית /מחקרית בריפוי בעיסוק,והמלצות למחקרי המשך.
 .2פוסטר -תקציר קליני /תיאורטי:
 רקע תיאורטי ורציונל לנושא שיטות /גישות /מודל ואופן יישומם סיכום ומסקנות השלכות לעשיה הקלינית בריפוי בעיסוקאורך התקציר :עד  300מילים
בשלב מאוחר יותר יעלו לאתר הכנס והחברה הישראלית לריפוי בעיסוק הנחיות
מדויקות להכנת הפוסטר
למעוניינים בתמיכה בעת הכנת הפוסטר ,ניתן להיעזר בצוות שייועד לנושא ,נא לפנות
ליור' הוועדה המדעית של הכנס ,דר' עינת גל eynatgal@gmail.com

הנחיות לכתיבת תקציר להצעת פאנל -נושאי
פאנל נושאי הינו מושב של שעה וחצי המתמקד בנושא ספציפי בעל חשיבות למקצוע
הריפוי בעיסוק ,ממגוון זוויות – קלינית ,מחקרית ,אישית ,או מדינית .הוא מתנהל על
ידי קבוצת אנשים בעלי ידע  /ניסיון בתחום המוצג ומטרתו חשיפה לאותו נושא יחד
עם ניהול דיון על הנושא והשלכותיו למקצוע.
הפאנל הנושאי מורכב משני חלקים עיקריים:
 .1הצגת הנושא :כשעה שתכלול ארבע הרצאות /הצגות קצרות מסוגים שונים.
לדוגמה :הצגה תיאורטית ,תיאור מקרה ,שני מחקרים .לחילופין ,הצגת הנושא
יכולה להיעשות גם באמצעות פאנל של מומחים עם מנחה.
 .2דיון בשיתוף הקהל כולל העלאת דילמות ,מתן מענה לשאלות ,מתן אפשרות
לתגובות ,ועוד.
שימו לב :תינתן עדיפות להצעות שיכללו שיתוף פעולה של מרפאות/ים בעיסוק
המשתייכות/ים למקומות עבודה שונים (בין קליניקה לאקדמיה ,בין מוסדות אקדמיים
ומקומות קליניים ).
תקציר הפאנל הנושאי יכלול את הפרטים הבאים:
 רקע תיאורטי לגבי הנושא וחשיבותו הגדרה ברורה של מטרת הפאנל פרוט הנושאים שיוצגו ,כולל זמנים לכל הצגה ומי המציג דרכי ההצגה נקודות לדיוןיש להגיש פאנל נושאי כיחידה שלמה על ידי כל המשתתפים ולציין מי מבין חברי
הקבוצה ינהל/ו אותו (עד שני אנשים).
אורך התקציר :עד  300מילים
** במידה ותרצו להתייעץ לגבי הנושא ,אנשים היכולים לתרום לו /לחבור לקבוצה
ועוד .ניתן לפנות לוועדה המדעית דרך דר' עינת גל eynatgal@gmail.com

הנחיות לכתיבת תקציר להרצאת TED
בכנס הנוכחי יתקיימו  6הרצאות  .TEDכל הרצאה באורך של  8דקות.
מטרת ההרצאות היא לאפשר חשיפה לנושא מסוים ,בכל אחד מתחומי העיסוק ובכל
אחד משלבי הטיפול בריפוי בעיסוק ,בצורה מחדשת ,מושכת ,שיווקית ומעוררת
השראה.
החשיפה ,תזמן למרפאות/ים בעיסוק חיבור לידע קיים וחשיבה כיצד ניתן לפתח
ולהעביר את הידע לעבודה הקלינית היום יומית.
תקציר להרצאת  TEDיכלול את הפרטים הבאים:
-

שם ההרצאה והצגת המנחה
מטרותיה וחשיבותה לריפוי בעיסוק
התרומה למשתתף" -עם מה יצא המשתתף" מהרצאה זו
מהי דרך ההעברה (הרצאה ,התנסות ,וכד')
פירוט קצר לגבי ניסיון המנחה/ים

** התקציר ישלח לוועדה המדעית של הכנס יחד עם סרטון של שתי דקות בו תוצג
ההרצאה באופן מקוצר (די בהצגה קצרה המצולמת בטכנולוגיה פשוטה ביותר).
*** לקראת הכנס יוזמנו המציגים למפגש תרגול ומיקוד לפני ההצגה במליאה.

הנחיות כלליות לאופן כתיבת התקצירים

גודל עמוד

A4

שוליים

 2.5ס"מ מכל צד

גודל אות

 12נקודות

גופן

David / Arial

נושא התקציר

באותיות גדולות ( 14נקודות) ,מודגש וממורכז.
מיקום השורה הראשונה  2.5ס"מ מראש הדף.
שם פרטי ושם משפחה :ממורכז,
יש להשאיר רווח של שתי שורות מהשורה התחתונה של
הנושא .שם איש הקשר או האחראי יודגש בקו

פרטי מגיש/מגישי
העבודה
המוסד וכתובתו ו/או
כתובת פרטית,
כתובת אלקטרונית:

באותיות נטויות ,יש להשאיר רווח של שורה משם
המחבר ,ממורכז.

התקציר

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

רווח

שורה וחצי .יש ליישר את שני צידי התקציר.

שפת התקציר

אורך התקציר
טופס נילווה להגשת
תקציר

עברית.

לא יעלה על  300מילים.
כדי לשמור על תהליך הערכה אנונימי של התקצירים ,כל
תקציר ילווה בטופס הגשת התקציר שיצורף בדף נפרד,
בהמשך לתקציר.

טופס נילווה להגשת תקציר לפוסטר – הכנס ה25-
יש למלא ולשלוח טופס זה עם התקציר לדוא"לeinat@hs-events.co.il :

עד לתאריך 15.05.2019

פרטי מגיש התקציר:

שם משפחה:

שם פרטי:

תואר] [ :פרופ' [ ]דר' [ ]מר [ ]גב' [ ]אחר
מקום עבודה:

תפקיד/תחום:

טל .בעבודה:

טל .בבית  /טל .נייד:

כתובת דואר אלקטרוני :

כותרת התקציר:

פרטי הכותבים הנוספים (לפי הפירוט :שם ,תפקיד ,מקום עבודה וכתובת דואר אלקטרוני)

טופס נילווה להגשת תקציר לפאנל-נושאי– הכנס ה25-
יש למלא ולשלוח טופס זה עם התקציר לדוא"לeinat@hs-events.co.il :

עד לתאריך 15/05/2019

פרטי מגיש ההצעה:

שם משפחה:

שם פרטי:

תואר] [ :פרופ' [ ]דר' [ ]מר [ ]גב' [ ]אחר
מקום עבודה:

תפקיד/תחום:

טל .בעבודה:

טל .בבית  /טל .נייד:

כתובת דואר אלקטרוני :

כותרת הפאנל הנושאי:

שמות ההרצאות /הצגות  ,סוג הצגה (הרצאת מבוא ,הצגת מחקר ,תיאור מקרה ,שיח בפאנל מומחים) .

פרטי המציגים (לפי הפירוט :שם ,תפקיד ,מקום עבודה וכתובת דואר אלקטרוני)

טופס נילווה להגשת תקציר להנחיית סדנה (ליום השני)–
הכנס ה25-
יש למלא ולשלוח טופס זה עם התקציר לכתובת לדוא"לeinat@hs-events.co.il :

עד לתאריך 15/05/2019

פרטי מגיש התקציר:

שם משפחה:

שם פרטי:

תואר] [ :פרופ' [ ]דר' [ ]מר [ ]גב' [ ]אחר
מקום עבודה:

תפקיד/תחום:

טל .בעבודה:

טל .בבית  /טל .נייד:

כתובת דואר אלקטרוני :

כותרת הסדנה:

פרטי המנחים הנוספים (לפי הפירוט :שם ,תפקיד ,מקום עבודה וכתובת דואר אלקטרוני)

