
 

 

 

 הנחיות למציגי פוסטר בכנס:
 
 

ברכותנו החוזרות על קבלת עבודתך להצגה כפוסטר בכנס השנתי. עבודתך תשתתף בתחרות הפוסטרים והועדה 

לבחירת פוסטר מצטיין הם על בסיס האיכות המדעית תבחר במהלך יום הכנס את הפוסטר שיזכה בפרס. הקריטריונים 

 המדעית, תוכן הפוסטר, ואופן הצגת המידע.

 
 תוכן פוסטר

 

 נושא המחקר 

  רצוי להוסיף גם כתובת( שמות הכותבים, מקום עבודהe-mail ) 

 רקע תיאורטי המסביר את רציונל המחקר 

 מטרת המחקר וחשיבותו 

 )שיטה: אוכלוסייה )מאפיינים, דגימה 

  ניתן לצרף תמונה( -ומקור, אם לא מוכר כלים )שם 

  פרוט שלבים עיקריים((הליך 

 תוצאות: בטבלאות ו/או גרפים 

 השלכות לבריאות הציבור 

 
 ארגון המידע:

 

  לא תתאפשר חריגה מגודל זה ס"מ. 90ס"מ ורוחב  011-021גודל הפוסטר: גובה 

  העמוד הראשון בתקצירהצופה קורא את החומר המוצג מימין לשמאל . לכן רצוי למקם את 

 .בפינה הימנית ולסיים עם פרק המסקנות או הסיכום בפינה שמאלית תחתונה 

  ס"מ בין הטורים. 01-21ניתן לארגן את המידע בטורים מלמעלה למטה, רווח 

 .מידע חשוב )תמונה או טבלת תוצאות( יש להציג במיקום בולט בפוסטר 

 ורה תמציתית וברורה.הפוסטר מיועד לקריאה מהירה לכן יש לכתוב בצ 

 הוספה של גרפים, תמונות וטבלאות יכולה לעיתים להעביר את המידע בצורה מדויקת ויעילה 
 יותר מטקסט )אך יש להקפיד שלכל פריט כזה יש כותרת ברורה או הסבר צמוד(.

  מומלץ להכין הפוסטר בpower point .ולהדפיסו כגיליון רציף 

 אין אפשרות להציג פוסטר על בד 
 

 תצוגה גרפית:
 

  בפונט  01מומלץ שגודל הגופן יהיה לפחותDavid )יש לקחת בחשבון שהצופים עומדים רחוק 
 .)יותר ממרחק הקריאה הרגיל

 ידי גופן גדול מגודל הטקסט.-כותרת של פרק חדש יש להדגיש על 

  בפונט  84בכותרת הראשית מומלץ שגודל הגופן יהיה לפחותDavid 

  בד"כ, מידע פחות חשוב ניתן להדפיס ברווח בודד.רווח כפול קריא יותר 

 
 זמן הצגת הפוסטר:

בתכנית הכנס יוקצה זמן ייחודי להצגת פוסטרים. לכן, בשעות אלו את/ה אמור/ה לעמוד לצד הפוסטר לצורך דיון או מענה על 
 וראים. בנוסף, הפוסטר יוצג במשך היום. ניתן להכין תקציר או חומר אחר על מנת לחלק לקוראים.שאלות מצד הק

 

 את שם התקציר ושם המציג בעברית ובאנגלית.אלינו יש לשלוח  -למגישים תקציר באנגלית *


