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הנחיות להגשת תקצירים
תאריך אחרון לקבלת תקצירים:  1.10.2012

ניתן לשלוח תקצירים בעברית ובאנגלית

  A4 גודל העמוד:  דף אחד, גודל
)מקסימום 300 מילים(

 Times New Roman - גופן:  אנגלית
גודל אות 12. עברית - David , גודל אות 12

שוליים:  2.5 ס"מ מכל צד

כותרת: ממורכזת בראש העמוד גודל אות 14

מחברים: שם מציג העבודה יודגש בקו. שם 
המוסד וכתובתו )ללא פירוט( יופיעו מתחת 

לשמות המחברים

שפה:  הכנס יתקיים בשפות עברית ואנגלית

יש לשלוח את התקציר כקובץ word לכתובת 
anatg@ofakim.co.il :הדוא"ל הבאה

עבור העבודה המדעית הטובה ביותר שתוגש 
השנה לכנס השנתי על ידי מתמחה או מומחה 
צעיר, תעניק החברה לכירורגיה דרמטולוגית פרס 

בסך 2500 ש"ח .
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חברים יקרים,

בשם הועדה המארגנת, אנו מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי 
ה- 16 של החברה הישראלית לכירורגיה דרמטולוגית.

הכנס יתקיים ב- 13-14 בדצמבר 2012, במלון דן, תל אביב.

התכנית המדעית תכלול את החידושים והעדכונים ברפואת עור 
קוסמטית ואסתטית, כירורגיה דרמטולוגית, לייזרים ומכשור, 

קוסמטולוגיה, מחקר בכירורגיה דרמטולוגית ועוד.

לכנס הוזמנו מרצים אורחים מובילים מהארץ והעולם ותערכנה 
בו הרצאות, סדנאות מעשיות ותערוכה מקצועית של חברות 
תרופות וציוד רפואי. בנוסף נדון במחקרים החדשים ובנושאים 

“החמים" בתחומים בהם עוסק הכנס.

השתתפות בכנס מהוה הזדמנות להתעדכנות פורה ולהעשרה 
אקדמית הדדית בנושאים השונים. אנו מצפים להשתתפותכם 

הפעילה בכנס,
נשמח מאוד לראותכם, 

בברכה,

ועדה מארגנת 
ד"ר אינס ורנר - יו"ר 

ד"ר ברוך קפלן – גזבר
ד"ר בועז גבאי - מזכיר 

ד"ר מרינה לנדאו 
ד"ר משה לפידות  

ד"ר ברוך קפלן
ד"ר צחי שלקוביץ

ועדה מדעית
ד"ר אלכס אלטס

ד"ר אינס ורנר
ד"ר בועז גבאי

ד"ר מרינה לנדאו
ד"ר משה לפידות

On behalf of the Organizing Committee, we would like 
to invite you to participate in the 16th Annual Meeting 
of the Israel Society for Dermatologic Surgery.

The meeting will take place 
on December13-14, 2012 at the Dan 
Tel-Aviv Hotel, Tel-Aviv, Israel.

Our scientific program will cover the recent advances 
in cosmetic and aesthetic dermatology, dermatologic 
surgery, laser surgery and medical devices, cosmetology, 
research in dermatology and more.

The most distinguished speakers have been invited to 
the meeting to share their knowledge and experience. 
State of the art information on the ”hottest” topics will be 
provided by plenary lectures, workshops and scientific 
research presentations. A large professional exhibition 
will include companies for medical devices, medications 
and cosmeceuticals.

We are looking very much forward to your active 
participation at the meeting which is an opportunity for 
mutual academic enhancement.

Sincerely,

Organizing Committee
President: Ines Verner, MD
Treasurer: Baruch Kaplan, MD
Secretary general: Boaz Gabay, MD
Marina Landau, MD
Moshe Lapidot, MD

Scientific Committee
Alex Eltes, MD
Boaz Gabay, MD
Baruch Kaplan, MD
Marina Landau, MD
Moshe Lapidot, MD
Tzachi Shelkovitz, MD
Ines Verner, MD

Abstracts
Deadline for abstracts submission: September 
30, 2012
Abstracts will be included in the book of abstracts 
that will be given to each conference participant. 
Please submit your abstracts according to the 
following guidelines:

Abstract requirements:
Size: One page, A4, limited to 300 words.

Font: Times New Roman, font size: 12.

Margin: 2.5 cm on each side of the page.

Header:Title must be written in Capital Letters, 
centered at the top of the page.

Authors: First name and family name of each 
author. Supply affiliation details for each author, 
including: department; institution/ hospital; city; 
country. The name of the presenting author 
should be underlined.

Language:The official languages of the 
conference are English and Hebrew

All abstracts must be submitted online as 
an attached word file to the following e-mail 
address:  anatg@ofakim.co.il
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