
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ז"תשע אלול ב"כ           5026 ספטמבר 52

 
 בישראל לזואולוגיה העמותה של 53 – ה הכנס

 5026בדצמבר  55 –ה , (חנוכה' א) ז"תשע כסלוב ה"כ
 

האוניברסיטה , סמית. ש רוברט ה"מזון וסביבה ע, הפקולטה לחקלאות
  ברחובות, העברית

 
 קול קורא להרשמה ולהגשת תקצירים

 
ה "כ) 5026בדצמבר  52 –ה  ,ראשוןביום  יתקיים בישראל לזואולוגיה העמותה של 23 –ה  הכנס

האוניברסיטה , סמית. ש רוברט ה"ע מזון וסביבה, בפקולטה לחקלאות, (חנוכה' א, ז"בכסלו תשע

 .ברחובות, העברית

  

 והגשת תקציר הרשמה. א

 בכתובת הבאה ניתן לבצעלכנס  והגשת תקציר הרשמה : 

https://form.jotform.me/62241887661462  

 

 6502 נובמבר 25 –ה   הוא, הכוללת הגשת תקציר, התאריך האחרון להרשמה 

 על מנת , גם כןלהירשם  (שאינם מגישים תקציר)שאר המשתתפים אנו מבקשים מ, בנוסף
 .('הכנת תגי שם וכו) טוב יותר לכנסשנוכל להיערך 

 תשלום. ב

להם ) לנרשמים במקום וגם לנרשמים מראש תשלום דמי ההרשמה יתבצע ביום הכנס גם
לא תהיה אפשרות לשלם . או בהמחאה( רצוי)התשלום יהיה במזומן . (יהיה תור נפרד ומהיר יותר

 .בכרטיס אשראי

 :חייבים בדמי חבר, פ וכרזה"בע, מציגי עבודה

 ₪ 200 –סטודנט או גמלאי ,  ₪ 500 –רגיל : השתתפות בכנס עם חברות .2

 ₪ 90 –סטודנט או גמלאי , ₪ 280 –רגיל : השתתפות בכנס ללא חברות .5

 .חברי כבוד של העמותה לזואולוגיה בישראל פטורים מתשלום .3

 / סדנא / כנסאו לתמיכה בארגון ( ית/סטודנט)חשוב לציין כי הגשת בקשה למענק נסיעה 
 .סימפוזיון מותנית בחברות בעמותה

https://form.jotform.me/62241887661462


 

 תקצירים.  ג

 בהרצאה , חברים המבקשים להציג את תוצאות מחקריהם יוכלו לעשות זאת בעל פה
 . או באמצעות כרזה, דקות 25קצרה של 

  תקציר בעברית יתבקשו במהלך ההרשמה לצרףהמעוניינים להציג את עבודתם. 

  בפורמט  צריך להיותהתקצירdoc  אוdocx  של אחת הגרסאות של תכנתMSWord. 

  המחבר של  והשם הפרטי משם המשפחההמורכב , באנגליתיש לתת לקובץ שם

שם , שימו לב)ללא כל שמות נוספים ( Cohen_Yosef.docx: למשל) הראשון
 (.משפחה מופיע ראשון

 :הוראות להכנת התקציר

 בגופן , התקציר ייכתב בעברית(font) David  ברווחים של שורה וחצי, 'נק 25בגודל . 

  מ מכל צד"ס 3יש להקפיד על שוליים של . 

  מילים 300התקציר לא יעלה על. 

 מיושרת לאמצע ומודגשת בגופן עבה , תופיע בראש העמוד - כותרת התקציר(B) . 

  בתוספת מתחת לכותרת יופיעו השמות המלאים של המחברים והמוסד בו התבצע המחקר
במידה  .המחבר הראשון הוא גם מציג העבודה. הראשון כתובת אלקטרונית של המחבר

בסימון , יופיעו שמות המוסדות על פי סדר החוקרים, והמחקר בוצע ביותר ממוסד אחד
 :לדוגמא. שיוך החוקרים למוסדות על ידי ספרות

 אודות הכחדות פאונה בגליל העליון –לא דובים ולא יער     

 . 5וחיים ארצי 2כהןיוסף 

 36006קריית טבעון , אורנים, אוניברסיטת חיפה באורנים, החוג לביולוגיה -  2

 80202באר שבע , בנגב גוריון-אוניברסיטת בן, חלקה למדעי החייםהמ -  5

israel.netyoseph@ 

על התקציר להציג בתחילה את מטרות המחקר והבעיה הכללית אותה הוא   - תוכן התקציר
ולבסוף ( 'הדמיית מחשב וכו; מעבדה/ ניסוי שדה ; תצפית)לאחר מכן תוצגנה השיטות . בוחן

יש . על התקציר להיות מנוסח באופן בהיר וממצה. תינתנה התוצאות והמסקנות הנובעות מהן
 . שוןלהשתדל לכתוב את התקציר בגוף רא

 :שמהבאתר ההרמילוי פרטים . ד

 (.שיוך ארגוני, דואר אלקטרוני, מלאה כתובת, שם משפחה, שם פרטי)פרטים אישיים  .2

עם או ללא  גמלאי, סטודנט, רגיל)הרשמה לכנס וחברות בעמותה לזואולוגיה בישראל  .5
 (.חבר כבוד, חברות

 :מציגי עבודה ידרשו למלא גם את החלק הבא

 .עבודהכותרת ה .3

הוועדה . (Poster) או כרזה (Oral Presentation) פה-בעל  – מועדף האופן הצג .0
 .אך יתכן ותתבקשו להכין כרזה במקום הרצאה, תשתדל לכבד בקשה זוהמארגנת 

, התנהגות, ביוגיאוגרפיה, אקולוגיה, אבולוציה: בהרצאה בלבד) להצגה ועדףהמהמושב  .2
כללי , שמירת טבע, ומורפולוגיה יולוגיהזפי, סיסטמאטיקה וטקסונומיה, מגוון מינים
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אך יתכן ותתבקשו להציג במושב שונה , תשתדל לכבד בקשה זוהמארגנת הוועדה (. וחינוך
 . קשתםימזה שב

ניתן ? (מסטר או דוקטורט)לאיזה תואר , אם כן? האם העבודה מועמדת לתחרות הפרסים .6
  קישור לתקנון :לקרוא את תקנון הפרסים בכתובת הבאה

המעידה על כך  תאוטומטית הודעה /ל של השולח"בתום תהליך ההרשמה תישלח לתיבת הדוא
 .טופס ההרשמה התקבל במערכתש

שלהם התקבל כהרצאה או הודעות למציגים שהתקציר . של סוקריםהתקצירים יעברו בדיקה 
 .5026 בדצמבר 4  –לכל המאוחר עד ה  ככרזה תועברנה

  פרסום התקצירים. ה

, למעוניינים .תקצירי העבודות שתוצגנה בכנס יתפרסמו בעברית בחוברת הכנס ובאתר החברה

התקציר . Israel Journal of Ecology and Evolutionתקצירים באנגלית יפורסמו בעיתון 
אבל בגופן )מילים ועליו להיות מוגש בפורמט זהה לתקציר בעברית  500באנגלית לא יעלה על 

Times New Roman .) הודעה נוספת על אופן הגשת התקצירים באנגלית תופץ למציגים בלבד
 .לאחר הכנס

 :מידע לגבי הרצאות וכרזות. ו

 ת בכל אולמות ההרצאה ניתן יהיה להקרין מצגוPowerPoint (ppt  אוpptx ) בעזרת

כמו שקפים , לא ניתן יהיה להציג הרצאה באופן אחר. PCמקרן מחשב המחובר למחשב 

נדרשים לוודא  Macמשתמשי . לא ניתן יהיה לחבר מחשב נישא אישי. או שיקופיות

 .PCשהמצגת שיצרו פועלת ללא תקלות במחשב 

 המרצים  כל, כדי למנוע תקלות של הרגע האחרון ולאפשר זרימה רציפה של ההרצאות
הוראות מפורטות . 5026 בדצמבר 50 –ה ' געד יום  לכל המאוחראת המצגת  שלחוי

 .(לאחר ההודעה למציגים) 5026 דצמברלשליחת המצגות יפורסמו בתחילת 

 מ רוחב"ס 90 -ו  מ אורך"ס 250דל הכרזה לא יעלה על אנו מבקשים כי גו . 

  לפרטים נוספים לגבי הכנס ניתן . 5026 תחילת דצמברבהכנס תפורסם מפורטת של תכנית

 ר יעל מנדליק"דאו  (anatba@openu.ac.il) ענת ברנע' פרופללפנות 

(Yael.Mandelik@mail.huji.ac.il). 
 

 , בברכה

 בישראל לזואולוגיה העמותה וועד ר יעל מנדליק"ד

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/zoology/administrations/regulation/lectures/pages/default.aspx

