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 בישראל לזואולוגיה העמותהשל  56-ה הכנס

 ראשון קורא קול
 

 2019דצמבר  29 -של העמותה לזואולוגיה בישראל יתקיים ביום א', ה 56 -ה הכנס
יארחו המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה . את הכנס ' חנוכה(ז, ״פתש טבתב א')

, והוא ואוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים ,והתנהגות
 יתקיים בקמפוס אדמונד י׳ ספרא בגבעת רם.

 

 לחוקרים במה מהווה ,החנוכה בחג מסורתית הנערך ,העמותה של השנתי הכנס
 מתאימה זו במה .מחקריהם תוצאות את להציג הזואולוגיה של השונים בתחומים

 כמקובל .עמיתים קהל בפני עבודתם את לראשונה המציגים מחקר לתלמידי גם
 במסגרת ,קצרות הרצאות של במתכונת תוצגנה העבודות ,העמותה של בכנסים

 .כרזות להציג יהיה ניתן לופיןילח .בזואולוגיה שונים לתחומים ייחודיים מושבים
מושב אחד  , בנוסף למושבים שיתקיימו בעברית, גםלראשונהבכנס השנה יהיה 

 .שיתקיים באנגלית לאורך כל היום
 

 בהם יםנוספ ואולמות מליאה אולם הכנס לרשות עמידת האוניברסיטה העברית

 חברי .תכרזו להצגת אזור לרשותנו יעמוד כן כמו .המקבילים המושבים יתקיימו

 את ולהציג השנתי בכנס להשתתף מוזמנים ואורחיהם תלמידיהם ,העמותה
 .שלהם המחקר עבודות תוצאות

  

 להגשתם האחרון והמועד 2019 ספטמבר חודשב יפורסמו תקצירים להגשת הנחיות
 .בקרוביפורסם 

 

 .״פ, בחנוכה תשבאוניברסיטה העברית בירושלים להתראות
 

  ,בברכה
רגב, פרופ׳ אריאל צ׳יפמן, פרופ׳ גילה כחילה -ד״ר אפרת גביש הוועדה המארגנת:

 .בישראל לזואולוגיה העמותה ועדו ;גל,  פרופ׳ דרור הבלנה-בר
  



 

 
 

 

     
 

 

 

8 August 2019 

The 56th meeting of the Zoological Society of Israel 

First circular 
 
The 56th meeting of the Zoological Society of Israel will take place on Sunday, the 

29th of December 2019 (7th day of Hanukkah). The meeting will be hosted by the 

Department of Ecology, Evolution & Behavior and by the National Natural History 

Collections at the Hebrew University of Jerusalem. The meeting will take place at the 

Edmond J. Safra Campus, Givat Ram. 

 

The Society’s annual meeting provides a venue for researchers in the various fields of 

zoology to present their research. This is also a suitable venue for graduate students 

presenting their work before their peers for the first time. As usual in the Society’s 

meetings, research will be presented as short talks in topical sessions. There will also 

be an option of presenting posters. In this year’s meeting, in addition to the sessions 

that will be held in Hebrew, there will also be one session that will be held in English 

for the entire day. 

 

The Hebrew University will provide the meeting with a plenary hall and with 

additional lecture halls for concurrent sessions. There will also be a dedicated space 

for poster presentation. Members of the society, their students and their guests are 

invited to join the meeting and to present the results of their work. 

 

Guidelines for abstract submission will be published during September 2019, and the 

submission deadline will be advertised soon. 

 

See you at The Hebrew University of Jerusalem in Hanukkah. 

 

The organizing committee: Dr. Efrat Gavish-Regev, Prof. Ariel Chipman, Prof. Gila 

Kahila Bar-Gal, Prof. Dror Hawlena; and the The Zoological Society board members. 


