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 סיכום ישיבות הוועדה המדעית

 
יו"ר, ד"ר עינת אלרן, גב' כלנית קיי, גב' ליאורה -פרופ' רן בליצר)הוועדה המדעית  .1

התכנסה ( מלי קושאגב' ולינסקי, ד"ר יעקב דרייהר, ד"ר לילך צולר, גב' איריס דגן, 
ולפוסטרים. כמו למספר ישיבות ע"מ להחליט על שיטת בחירת התקצירים להצגה 

 כן, הוחלטו נושאי המושבים, הרצאות המליאה ויושבי הראש של המושבים.
 
סוקרים )הסוקרים סקרו תקצירים שאינם מהמוסד אליו  3כל תקציר נסקר ע"י  .8

 משתייכים( + סקירת כלל התקצירים ע"י פרופ רן בליצר וד"ר עינת אלרן. 
 

 .16 -ם במושבי הבוקר ואחה"צ וכתקצירי 55 במליאה,  1תקציר  בכנס יוצגו בע"פ .3
 תקצירים יוצגו כפוסטרים.

 
 בכנס הנוכחי לראשונה תוצג פינת "איכות בראי האמנות".  .2
 בחנו התקצירים להצגה:הקריטריונים על פיהם נ .5

 התקצירים עם הציון הכולל המשוקלל הגבוה ביותר .א
 ידונו כחריגיםנתקצירים שקבלו ציון גבוה ע"י לפחות אחד מהסוקרים  .ב
של מוסדות וארגונים )קופות, בי"ח, משרד ומירבי יבחן ייצוג הולם נ .ג

 הבריאות, אקדמיה(
 יבחן ייצוג הולם של גורמי שטח מול גורמי מטה/הנהלהנ .ד
 יבחנו כחריגים תקצירים עם נושא ייחודי מאודנ .ה
 ספר הצעות, נבחרה הטובה מביניהןאם אותו מגיש הציע מ .ו

 
, ד"ר יעקב גב' מלי קושא, ד"ר עינת אלרן)גב' ליאורה ולינסקי, צוות -מונה תת .6

  כדי לבחון את החריגים ולהציג את ההמלצות למליאת הועדה המדעית. ( דרייהר
 

ד"ר יעקב   יו"ר, ד"ר עינת אלרן, גב' ליאורה ולינסקי, -מונה תת צוות )גב' מלי קושא .7
 לבחירת הפוסטרים דרייהר(

 
 שולחי התקציריםהתשובות לקבלת התקציר/אי קבלה הופצו לכל  .2

 
 

 הלן התפלגות כלל העבודות שהתקבלו בחלוקה לארגונים ומוסדותל
 

 
כפולים. 2, מתוכם תקצירים 238למערכת הוכנסו   

:, מתוכםתקבלו לשיפוטהקצירים ת 824  
התקבל למליאה  1  

 2מכל  1רק  -לאור המספר הרב של עבודות שהוגשו לכנס  - למושבים מקבילים 55
. להלן ההתפלגות: מוצגות בהצגה בע״פהגשות בלבד    

  25בתי"ח 
  1, לאומית 3, מאוחדת 5, מכבי 15: כללית 82קופות 

  3אוניברסיטאות ומכללות 
 1-אינטל 
 8-משרד הבריאות 



 

18-, כללית8-, הדסה11-:משרה"ב 85בתי"ח במושבים המקבילים, סה"כ להלן ייצוג   
1-עין כרם הדסה  

8-גליל מערבי  
1-אסה"ר  
1-רמב"ם  
3-סורוקה  

8-קפלן  
8-שיב"א   
1-השרון  

1-וולפסון  
1-הדסה הר הצופים  

1-בלינסון  
1-העמק  
1-ברזילי  
1-פוריה  
1-כרמל  

1-איכילוב  
  3-מאיר 

1-שניידר  
 התקבלו לפוסטרים 161

  26בתי"ח 
  1, לאומית .1, מאוחדת 11, מכבי 32: כללית  56קופות 
 12  משרה"ב 
  2אוניברסיטאות ומכללות 

 
33-, כללית8-, אסותא2-, הדסה37-משרה"ב פוסטרים לפי בתי"ח: 26 ייצוג   

8-אסותא  
.1-אסה"ר  
5-בלינסון  

8-הרצוג  
1-לוינשטיין  

1-בני ציון  
2-ברזילי  

5-הגליל המערבי  
1-הדסה הר הצופים  

7-הדסה עין כרם  
8-הלל יפה  

6-העמק  
1-יוספטל  
8-רמב"ם  
1-כרמל  

1-לב השרון  
11-מאיר  

1-איכילוב  
6-סורוקה  

1-פוריה  
6-קפלן  

1-שוהם נווה אבות  



 

  7-שיב"א
8-שניידר  

 
 
 

להרצאות+לא  )בניפוי הכפולים( : תקצירים  824הוגשו סה"כ
 81פוסטרים בלבד =תקצירים ל+743משנה=

 
 327סה"כ הוגשו לשיפוט להרצאות

 ..8מבתי"ח -
 בחלוקה הבאה: 127מהקהילה -

  8, לאומית 13, מאוחדת 53, מכבי 73: כללית 127קופות 
  85משרה"ב כולל לשכות 
  18אוניברסיטאות ומכללות 
  1ענבל 
  1אינטל 

 
 

 איכות בראי האומנות
 :מהמוסדות הבאים 5והתקבלו  הצעות 7לוועדה המדעית הוגשו 

 1-מכבי
 1-קפלן
 1-מאיר

 1-הדסה הר הצופים
 1-כללית מחוז חיפה

 
 רי הוועדה המדעית וועדת הפוסטריםתודות לעבודה מאומצת של חב

 
 
 
 

 וגב' מלי קושא  : ד"ר עינת אלרןוסכמ                                                             
 


