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 :ים הוראות להכנת התקציר

 

 https://goo.gl/forms/NP2E0XUX7x25lspg2לינק לאתר: 

 

ס"מ  3וחצי. יש להקפיד על שוליים של  נ', ברווחים של שורה Ariel , 12 בגופן אנגליתבהתקציר ייכתב 

 .מילים  300מכל צד.  אורך התקציר לא יעלה על 

   

מתחת לכותרת יופיעו  בגופן עבה. אמצע ומודגשתתופיע בראש העמוד, מיושרת ל כותרת התקציר

במידה והמחקר בוצע . והמוסד בו התבצע המחקר , קו מתחת למציגהשמות המלאים של המחברים

ביותר ממוסד אחד, יופיעו שמות המוסדות על פי סדר החוקרים, בסימון שיוך החוקרים למוסדות על 

 ידי ספרות.
 

.  לאחר בוחןה את מטרות המחקר והבעיה הכללית אותה הוא על התקציר להציג תחיל - תוכן התקציר

שדה / מעבדה; הדמיית מחשב וכו'( ולבסוף תינתנה התוצאות  ימכן תוצגנה השיטות )תצפית; ניסוי

 והמסקנות הנובעות מהן. על התקציר להיות מנוסח באופן בהיר וממצה.  

 

 מתבקשים המציגים לציין את הנתונים הבאים: יםבסוף התקציר

 בעבודהטלפון  ספרמ

 ניידטלפון  ספרמ

 ל"כתובת דוא

 דוקטורנט/סטודנט מחקר(-: )חוקר ראשי/חוקר בכיר/פוסטהחוקר המציגמעמד אקדמי של 
 

 First name, Last name   :את הקובץ לפי הפורמטר שמולנא 

 

 בלבד אחדכל מציג יכול להגיש תקציר : נא לשים לב

 

 בודה כפוסטר או כהרצאה.נא לציין האם ברצונך להציג את הע

 

 שלא יוגשו לפי ההוראות לא יבדקו ולא יכללו בחוברת התקצירים של הכנס תקצירים

 

 הועדה המארגנת תודיע האם העבודה תוצג כפוסטר או כהרצאה.
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 מיושרת לאמצע ומודגשת בגופן עבה. -כותרת התקציר: 1שורה 

 ,  קו מתחת למציגשמות מלאים של החוקרים, : 2שורה 

במידה והמחקר בוצע ביותר ממוסד אחד, יופיעו שמות המוסדות  המוסד בו התבצע המחקר. :3שורה 

 על פי סדר החוקרים, בסימון שיוך החוקרים למוסדות על ידי ספרות.
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