הכנס השנתי של החברה הישראלית לריפוי בעיסוק 2020
 14באוקטובר 2020
קול קורא להגשת תקצירים
החברה הישראלית לריפוי בעיסוק ,מזמינה אתכן/ם להגיש תקצירים לפאנל-נושאי ,פוסטר או
הרצאת .TED

"לעולם אל תבזבז משבר טוב"

(וינסטון צ'רצ'יל)

משבר הקורונה הפך את עולמנו באחת .מקצוע הריפוי בעיסוק מיסודו פוגש את האדם ברגעי
משבר .הכנוס השנתי הינו הזדמנות לשתף ולהשתתף בתהליכים וחיבורים יצירתיים שאתם
עושים ועושות בליווי האדם ,המשפחה והקהילה בשעת משבר וביציאה ממנו.
הכנס יהיה בן יום אחד ויכלול הרצאות מליאה ,הרצאות קצרות של מקבלות האותות מכנס
קודם ,פאנלים בנושאים שונים הקשורים לעבודת המרפא/ה בעיסוק בנושאי משבר וצמיחה.
 יצירתיות בזמן משבר.
 כיצד ניתן לגעת בנפש האדם ובחוויה האנושית גם מרחוק.
 מפגש אחר  -הקשבה לקולם של הלקוחות ובני המשפחה כדרך ללמידה ההדדית.
 כולנו באותה סירה  -איך לשמור על חוסן אישי כמשאב.
הכנס יתקיים ביום רביעי .14.10.2020 ,מיקום סופי יימסר בהקדם.
מצורפות הנחיות להגשת תקצירים לכנס.
התקצירים שיתקבלו להצגה בכנס יפורסמו באתר החברה הישראלית ו/או ב .iJOTהסכמה
להציג בכנס מהווה באופן אוטומטי הסכמה לפרסום התקציר.
את התקציר והטופס הנלווה יש לשלוח בפורמט של מסמך  WORDמצורף ()attachment

לדוא"ל:

einat@hs-events.co.il

יש להגיש את התקצירים לכל סוגי ההצגות עד לתאריך  26ביולי 2020
בהצלחה,
הועדה המדעית-מקצועית לכנס ה26 -

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 יוקדש זמן ייעודי לביקור בפוסטרים על מנת לעודד
שיח זה.
תקציר נושא הפוסטר יכלול את הפרטים הבאים:
 .1כותרת התקציר
שמות המחברים ,קו מתחת למציג הפוסטר
מקומות העבודה של מחברי התקציר
כתובת המייל של מגיש התקציר
 .2התקציר עצמו
פוסטר 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 ,והמלצותלמחקרי המשך
פוסטר -תקציר קליני /תיאורטי:
 רקע תיאורטי ורציונל לנושא שיטות /גישות /מודל ואופן יישומם סיכום ומסקנות השלכות לעשיה הקלינית בריפוי בעיסוקאורך התקציר :עד  300מילים
בנוסף לתקציר -יש להגיש תמצית התקציר באורך של  30-50מילים להצגה בתוכניית
הכנס.
בהמשך ישלחו במייל הנחיות מדויקות להכנת הפוסטר.
להתייעצות בנושא הפוסטר ,ניתן לפנות לנציגת הועדה המדעית-מקצועית ,דר' דורית רדליך
עמירב ,במיילredlicha@ualberta.ca :

הנחיות לכתיבת תקציר להצעת פאנל -נושאי
פאנל נושאי הינו מושב של שעה ורבע המתמקד בנושא ספציפי בעל חשיבות למקצוע הריפוי
בעיסוק ,ממגוון זוויות  -קלינית ,מחקרית ,אישית ,או מדיניות .הוא מתנהל על ידי קבוצת
אנשים בעלי ידע  /ניסיון בתחום המוצג ומטרתו חשיפה לאותו נושא יחד עם אפשרות לדיון
בנושא והשלכותיו על המקצוע.
השנה נבחרו למושבי הפאנל הנושאים הבאים:
 יצירתיות בזמן משבר.
 כיצד ניתן לגעת בנפש האדם ובחוויה האנושית גם מרחוק.
 מפגש אחר  -הקשבה לקולם של הלקוחות ובני המשפחה כדרך ללמידה ההדדית.
 כולנו באותה סירה  -איך לשמור על חוסן אישי כמשאב.
הפאנל הנושאי מורכב משני חלקים עיקריים:
 .1הצגת הנושא :כשעה שתכלול מספר הרצאות/הצגות קצרות מסוגים שונים (מומלץ 3-
 . )4לדוגמה :הצגה תיאורטית ,תיאור מקרה ,מחקר .לחילופין ,הצגת הנושא יכולה
להיעשות גם באמצעות פאנל של מומחים עם מנחה.
 .2דיון קצר בשיתוף הקהל.
שימו לב :ניתן להגיש את התקציר כהצגה בודדת או תקציר הכולל חיבור בין מציגים .תינתן
עדיפות להצעות שיכללו שיתוף פעולה של מרפאות/ים בעיסוק המשתייכות/ים למקומות
עבודה שונים (בין קליניקה ,אקדמיה ,צרכנים ובני משפחה).
תקציר הפאנל הנושאי יכלול את הפרטים הבאים:
 .1תקציר של הצגה בודדת בפאנל:
כותרת
שמות המחברים -קו מתחת למציג בפאנל
כתובת המייל של המציג
כותרת ההרצאה
תקציר :רקע תיאורטי ,הגדרה של מטרת ההרצאה ,דרכי ההצגה ונקודות לדיון.
 .2תקציר של חיבור בין מציגים:
כותרת
שמות כל המחברים  -קו מתחת למארגן הפאנל
מקומות העבודה של כל המחברים
כתובת המייל של מארגן הפאנל (תפורסם בהמשך באתר החברה)
כותרות ההרצאות הכלולות בפאנל והמרצה של כל אחת מההרצאות
תקציר הפאנל הנושאי  :רקע תיאורטי ,הגדרה ברורה של מטרת הפאנל ,פירוט על כל אחת
מההרצאות בפאנל כולל זמנים לכל הצגה ומי המציג ,דרכי ההצגה ,נקודות לדיון.

אורך התקציר :עד  300מילים
בנוסף לתקציר -יש להגיש תמצית התקציר באורך של  30-50מילים להצגה בתוכניית
הכנס.


להתייעצות בנושא הפאנל ,ניתן לפנות לנציגות הועדה המדעית-מקצועית ,פרופ'
נעמי הדס לידור ,במייל noami.h@gmail.com :או לד"ר נעמה כץ ,במייל:
naamakatz1@gmail.com

הנחיות לכתיבת תקציר להרצאת TED
בכנס הנוכחי יתקיימו  6הרצאות  .TEDכל הרצאה באורך של  8דקות.
מטרת ההרצאות היא לאפשר חשיפה לנושא מסוים בצורה נרטיבית (סיפורית) ,מחדשת,
מושכת ומעוררת השראה.
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.


את הסרטון יש להעביר בוואטסאפ או בג'מבו מייל .את הווטסאפ יש לשלוח
למספר טלפון  .054-4304045יש לציין שם מלא בהודעה הצמודה לסרטון.
בשל כובד הקבצים – יש לוודא את קבלתם.



לקראת הכנס יוזמנו המציגים/ות למפגש תרגול ומיקוד כהכנה להצגה במליאה.

הנחיות כלליות לאופן כתיבת התקצירים
גודל עמוד

A4

שוליים

 2.5ס"מ מכל צד

גודל אות

 11נקודות

גופן

/ Arial

נושא התקציר

באותיות גדולות ( 13נקודות) ,מודגש וממורכז.
מיקום השורה הראשונה  2.5ס"מ מראש הדף.

פרטי מגיש/מגישי
העבודה

שם פרטי ושם משפחה :ממורכז,
יש להשאיר רווח של שתי שורות מהשורה התחתונה של הנושא .שם
איש הקשר או האחראי יודגש בקו

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

עברית.

לא יעלה על  300מילים.

תקצירי הפוסטרים והפאנלים נשלחים למעריכים באופן אנונימי לצורך
ההערכה.

