
  העמותה לזואולוגיה בישראל  
The Zoological Society of Israel 

 

 -קול קורא  -

 תמיכה בקיום של כנסים, ימי עיון וסדנאות בארץ

English below --- --- 

מציעהואונושאיותבתחוםהזואולוגיה,רואהחשיבותרבהבהתכנסויותמקצועיות)להלןהעמותה(העמותהלזואולוגיהבישראל

התמיכה מותנית .)להלןכנסים(סימפוזיוניםוסדנאותבארץאתתמיכתההכספיתלארגוןשלכנסים,ימיעיון,לחבריהעמותה

 .בהופעת לוגו העמותה לזואולוגיה ע"ג הפרסומים הרשמיים של הכנס

:מגישיםחייביםלהיותחבריםבעמותהלזואולוגיהבישראלזכאות

תקציב:  העמותהתעניק עד של ןבהתאםלהימצאותלבקשה₪3000מימון ולמשאביםהתקציבייםהעומדיםבקשותראויותשל

כלההצעות במצבבו עםזאת, שילרשותה. חברהשופטים, כלאמתאימותעלידי השנהיימצאו העמותהלהחליטלאעשויהוגשו

תמיכה.האתהשנהלהעניק

:(לעמודאחדלכלהיותרמוגבליםבהיקפםיחדז'-סעיפיא')הסעיפיםהבאיםכלבקשותהתמיכהחייבותלכלולאתהנחיות להגשה:

נושאהכנס.א

שםמגישהבקשה.ב

מקוםהכנס.ג

תאריךהכנס.ד

תכניתהכנס.ה

קהליעד.ו

מס'משתתפיםצפוי.ז

חשיבותושלהכנס.ח

סכוםהתמיכההמבוקש.ט

תקציבמפורט.י

מקורותמימוןנוספים.יא

הבקשהצריכהלכלולגםאתתכניתהכנס/יוםהעיון/הסדנה.

מיוםקבלתהתקציב.שנהתוךלהתקייםהמוצעצריךהכנסתקופת המימון: 

ד"ראורשפיגל(–בקשותיטופלווייבחנועלידיחבריועדהעמותה)יו"רועדתהשיפוטתהליך השיפוט: 

.אהדו"חישלהגישהכנסודו"חכספימפורטשלהוצאותהכנסכוללסיכוםשישלהגישדוחקצרבתוךחודשלאחרקיוםהכנס:דיווח

bergerod@bgu.ac.ilטל,-,ד"רעודדברגרעמותהלגזברה

במועד להגשה:  הבקשות את להגיש יש אמצעות לתאריך עד אלקטרוני שפיגל,2021למאי15דואר אור לד"ר

ac.ilorrspiegel@tauex.tau.שוכנסיםמבשנההחולפתלאהתמ.2021ליוני15מתןתמיכהתינתןעדה-ההחלטהעלמתן/אי–

.במידהויחולותמורותמשמעותיותשימנעוקשלהמשתולהמשךפתיחבתקווההשנהעולההקולהקורא.בגללמגפתהקורונהרבים

 ת.התבהרויותנוספושיהיונדחהאתהחלטותהמימוןעד,כינוסיםמדעיים

https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosocבאתרהעמותהלזואולוגיהבישראל:גםמפורטותההגשההנחיות

הטופסנמצאמגישים טופסרישוםלעמותה. המעונייניםלהגישבקשהנדרשיםלמלא שאינםחבריםבעמותהלזואולוגיהבישראל

https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc/formsבקישור:

טל,המחלקה-(ישלשלוחלגזברהעמותה,ד"רעודדברגרותבעמותה)דמיחברהסכוםהרלוונטיעםהמחאהעלסךאתהטופסיחד

bergerod@bgu.ac.il,דואל:8499000גוריון-לאקולוגיהמדברית,המכוניםלחקרהמדבר,מדרשתבן

בברכה,

הלזואולוגיהבישראלועדהעמות

]*קולקוראלתמיכהבהשתתפותבכנסיםבחו"ליצאכאשרהנסיבותתאפשרנה[
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- Call for Applications -  

Support for Conferences, Seminars, and Workshops 

The Zoological Society of Israel (hereafter the Society) seeks to encourage and disseminate various aspects of 

the zoological sciences in Israel. Each year, the Society supports local conferences, seminars, symposiums, and 

workshops (hereafter conferences) that reflect the Society’s aims. Such support is contingent upon including the 

Society's logo on all official conference documents. 

Eligibility: Applicants must be members of the Society  

Review process: Applications will be handled and reviewed by a designated committee (Chair: Dr. Orr Spiegel) 

Individual budget: Up to NIS 3,000 (depending on the number of approved applications). Note that the Society 

may decide not to grant any application this year in the case of no suitable application. 

Submission guidelines: Applications should include all of the following (items a-h are limited altogether to 1 page): 

a) Conference theme 

b) Name of applicant 

c) Conference location 

d) Dates of the conference 

e) Conference program 

f) Target audience 

g) Expected number of participants  

h) Importance of the conference and its relevance to the Society’s aims (as outlined on its website) 

i) Requested funds 

j) Detailed budget 

k) Additional sources of funding 

Funding Period: The proposed conference should take place within one year after receiving the support. 

Reports: A short final report must be submitted a month after the conference, including a summary of the 

conference and a detailed financial report of the conference expenses. The report should be submitted to the 

treasurer of the Society, Dr. Oded Berger-Tal, bergerod@bgu.ac.il 

Deadline for submission: Applications should be submitted via e-mail by May 15th 2021 to the Chairman of the 

Committee (orrspiegel@tauex.tau.ac.il). Results will be announced by June 15th 2021. If new limitations will 

arise due to Covid-19, we will postpone the announcement of the results and wait for further information on 

the regulations and limitations for meetings. 

https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc/procedureconf  :websiteSociety the The above are also available at 

Non-members may apply only after completing their registration to The Zoological Society of Israel. Registration 

form is available at https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc/forms 

The registration form, together with a check for the total relevant amount (Society membership fee) must be 

sent to the society's treasurer, Dr. Oded Berger-Tal, Department of Desert Ecology, Desert Research Institutes, 

Midreshet Ben-Gurion 8499000, email: bergerod@bgu.ac.il 

[*Call for Applications for support for participation in conferences abroad came out when circumstances allowed  [  
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