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 ט"עתש ט"ו אלול              2019 ספטמבר 15

 

(The Hebrew circular is followed by an English one) 

 
 בישראל לזואולוגיה העמותהשל  56-ה הכנס

 

 ' חנוכה(ז, פתש" טבתב א') 2019דצמבר  29יום א', 

ה העברית אוניברסיטה, טבעמדעי המתמטיקה והפקולטה ל

 רם, ירושלים-בירושלים, קריית א. י. ספרא, גבעת 

 

 קול קורא להרשמה ולהגשת תקציריםמידע כללי ו

להלן פרטים כלליים לגבי הכנס הקרוב. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר העמותה 
 israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosocבקישור:  

 
 מידע כללי

  הרצאת הפתיחה השנה תתן אורחת מחו"ל אנחנו שמחים להודיע שאת– 
Prof. Anjali Goswami:ממוזיאון הטבע בלונדון, בריטניה , 

/https://www.goswamilab.com . הרצאתה של אורחת פרטים נוספים לגבי
  הכבוד ניתן למצוא באתר העמותה בקישור:

israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc 

  ארוחת צהרים עם פרופבסטודנטים המעוניינים להשתתף' Goswami 
 : רגב-גבישמוזמנים לפנות לד"ר אפרת 

regev@mail.huji.ac.il-efrat.gavish 
  ,בנוסף למושבים שיתקיימו בעברית, גם מושב בכנס השנה יהיה לראשונה

 . אחד שיתקיים באנגלית לאורך כל היום

  ,קוצרת של הצגה מבמושב המליאה בבוקר, כמו כן נקיים השנה לראשונה
פה -בעלדקה אחת להציג  תינתן ה/במושב הכרזות. לכל מציג שיוצגו כרזות

)הכרזה אפשר להציג שקופית אחת נ פה במליאה-בעת ההצגה בעלהכרזה. את 
אך אנו מעודדים את  הצגה זו אינה חובהברקע. עצמה או שקופית אחרת( 

https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc
https://www.goswamilab.com/
https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc
mailto:efrat.gavish-regev@mail.huji.ac.il
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שאלות, מוזמנים , או במקרה של המעוניינים. מציגי הכרזות לנצל הזדמנות זו
 boazshacham@mail.huji.ac.il :בעז שחםד"ר לפנות ל

  עד יכולים להגיש בקשה  דוכנים ביום הכנסחברי העמותה המעוניינים להציב
. לאחר מועד זה לא נוכל anatba@openu.ac.ilלענת ברנע:  2019נובמבר  29

 לשקול בקשות להצבת דוכנים. 

 
 והגשת תקציר הרשמה

אנו מזמינים את כל חברי העמותה להגיש תקצירים. ברצוננו לעודד גם את חברי 
 הסגל הבכיר לקחת חלק פעיל בכנס ולהגיש גם הם תקצירים להרצאות. 

 :הרשמה והגשת תקציר לכנס ניתן לבצע בקישור 
 bird registration-earlyAbstract submission &  
 בנובמבר 1 , הכוללת הגשת תקציר, הואמוקדמת התאריך האחרון להרשמה 

  . לא ניתן להגיש תקצירים לאחר מועד זה.9201

  ,שאר המשתתפים )שאינם מגישים תקציר(מ מאדאנו מבקשים בנוסף 
גם כן, על מנת שנוכל להיערך טוב יותר לכנס )הכנת תגי שם, להירשם 

  .לארוחת צהרים וכו'( התארגנות

  יהיה בתעריף גבוה יותר, ראו להלן.  1.11.2019שימו לב: רישום לאחר ה 
 

 תשלום
 ניתן )ומומלץ( לשלם בכרטיס אשראי ברישום מוקדם באמצעות הקישור:

cardAdvanced payment with a credit  . לא ניתן יהיה לשלם בכרטיס אשראי
ביום הכנס. ניתן לשלם בהמחאה או במזומן )בלבד( ביום הכנס אך יש למלא 

)בקישור בסעיף הקודם( על מנת  ( את טופס הרישום1.11.2019מראש )עד ה 
. מציגי עבודה, בע"פ וכרזה, חייבים בדמי חברלהבטיח רישום בתעריפים מוזלים. 

 דמי הרישום:
  

 

תעריף השתתפות 

 בכנס

 1.11.2019 -לאחר ה 1.11.2019 -עד ה

עם חברות 

 בעמותה

ללא 

חברות 

 בעמותה

עם חברות 

 בעמותה

ללא 

חברות 

 בעמותה

 200 220 180 200 רגיל

תלמיד מחקר / 

 גמלאי
100 90 110 100 

סטודנט לתואר 

 ראשון
60 - 100 - 

חברי כבוד של 

 העמותה
 פטורים מתשלום

 

ודנט/ית(, לפרס על הרצאה או כרזה הגשת בקשה למענק נסיעה )סטשימו לב: 
מצטיינות, או לתמיכה בארגון כנס / סדנא / סימפוזיון מותנית בחברות 

 בעמותה.
 

mailto:boazshacham@mail.huji.ac.il
mailto:anatba@openu.ac.il
https://form.jotform.me/92471572965468
https://eventbuzz.co.il/lp/event/dzzwd
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 תקצירים

  ,חברים המבקשים להציג את תוצאות מחקריהם יוכלו לעשות זאת בעל פה
 דקות, או באמצעות כרזה.  12בהרצאה קצרה של 

  תקציר  יתבקשו במהלך ההרשמה לצרףהמעוניינים להציג את עבודתם
 ,, או אלו המעוניינים להשתתף במושב באנגלית. דוברי אנגליתבעברית

 .לשלוח תקציר באנגלית מתבקשים

 :הנחיות להכנת והגשת תקצירים ניתן למצוא בקישור 

 nstructions for abstract submission HebrewI . בתום תהליך ההרשמה
תישלח לתיבת הדוא"ל של השולח/ת הודעה אוטומטית המעידה על כך שטופס 

 ההרשמה התקבל במערכת.

  .הודעות למציגים שהתקציר שלהם התקצירים יעברו בדיקה של סוקרים
 .2019 דצמבר 1  –עד ה  תשלחנההתקבל כהרצאה או ככרזה 

 
 מידע לגבי הרצאות וכרזות:

  בכל אולמות ההרצאה ניתן יהיה להקרין מצגותPowerPoint (ppt  אוpptx )
. לא ניתן יהיה להציג הרצאה באופן PCבעזרת מקרן מחשב המחובר למחשב 

. לא ניתן יהיה לחבר מחשב נישא אישי. שקופיותאחר, כמו שקפים או 
 .PCבמחשב  תקיןפועלת  שלהםנדרשים לוודא שהמצגת   Macמשתמשי 

  המצגות ישירות למחשבים בחדרים שימו לב שהמרצים אחראים להעלות את
 הרלבנטיים ביום הכנס.

  ניתן להכין רוחב.  'מ 1 -ו אורך 'מ 1.5למציגי כרזות: מידות המעמדים הן
 כרזות קטנות יותר. 

  לפרטים נוספים לגבי 2019 דצמבר אמצעבהכנס תפורסם מפורטת של תכנית .
אפרת או לד"ר  )anatba@openu.ac.il(פרופ' ענת ברנע הכנס ניתן לפנות ל

 . )regev@mail.huji.ac.il-efrat.gavish( רגב-גביש
 
 

 .״פ, בחנוכה תשבאוניברסיטה העברית בירושלים להתראות
 

אריאל צ׳יפמן, פרופ׳ גילה כחילה  רגב, פרופ׳-הוועדה המארגנת: ד״ר אפרת גביש
 .בישראל לזואולוגיה העמותה ועדגל,  פרופ׳ דרור הבלנה; ו-בר

  

https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc/2018
file:///C:/Users/Efrat%20Gavish-Regev/AppData/Local/Temp/anatba@openu.ac.il
mailto:efrat.gavish-regev@mail.huji.ac.il
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he Zoological Society of Tmeeting of  thThe 56

Israel 

 

day of Hanukkah) th(72019 December  thSunday, 29 

The Faculty of Mathematics and Sciences 

The Hebrew University of Jerusalem 

Edmond J. Safra Campus, Givat Ram, Jerusalem 

 

General information and call for registration and abstracts 

Following are general details about the upcoming meeting. Additional 

information can be found in the Society’s website (in Hebrew):  
israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc. English speakers can contact 

Prof. Anat Barnea (anatba@openu.ac.il) or Prof. Ariel Chipman 

(ariel.chipman@mail.huji.ac.il) for further inquiries. 

 

General information 

 We are happy to announce that the opening keynote lecture will be 

given by Prof. Anjali Goswami from the Natural History 

Museum, London. https://www.goswamilab.com. Additional 

details about her lecture can be found at link: Goswami.ZSI.2019 

 Students interested in having lunch with Prof. Goswami are invited 

to contact Dr. Efrat Gavish-Regev:  

efrat.gavish-regev@mail.huji.ac.il 

https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc
https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc
file:///C:/Users/Efrat%20Gavish-Regev/AppData/Local/Temp/anatba@openu.ac.il
file:///C:/Users/Efrat%20Gavish-Regev/AppData/Local/Temp/ariel.chipman@mail.huji.ac.il
https://www.goswamilab.com/
https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc/2018
mailto:efrat.gavish-regev@mail.huji.ac.il
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 This year, in addition to the Hebrew sessions, there will be one 

session in English throughout the entire day.  

 At the morning plenary session, we will have short oral 

presentations of posters that will be exhibited in the poster session. 

The presenters will have one minute to present the content of their 

poster. Every presenter will be allowed to show a single slide in the 

background during the oral presentation. This presentation is not 

obligatory, but we encourage poster presenters to make use of this 

opportunity. Those interested, or have questions, can contact Dr. 

Boaz Shacham: boazshacham@mail.huji.ac.il 

 Society members who are interested in setting up stalls at the 

meeting can submit an application by the 29th of November 2019 to 

Prof. Anat Barnea (anatba@openu.ac.il). After this date we will not 

be able to consider any additional stall requests. 

 

Registration and abstract submission  

We invite all Society members to submit abstracts. We encourage senior 

faculty members to actively participate in the meeting and to submit 

lecture abstract as well. 

 Registration and abstract submission can be done at the following 

link: https://form.jotform.me/92472640731456 

 The deadline for abstract submission is the 1st of November 2019. 

Those submitting an abstract must register by this date. No 

abstracts will be accepted after the deadline. 

 We strongly encourage all participants (who are not submitting an 

abstract) to register in advance, in order to allow us to better prepare 

for the meeting (name tags, lunch etc.). 

 Note: registration after the 1st of November 2019 will be at a 

higher rate (see below). 

 

Payment 

We encourage all participants to pay in advance by a credit card at the 

following link (in Hebrew, please ask for assistance from a local 

colleague): Advanced payment with a credit card. There will not be an 

option to pay by a credit card on the day of the meeting. It will be 

possible to pay by cash or check (only) on the day of the meeting, but 

registration in advance (before the 1st of November 2019) must be done 

(in the link in the above paragraph), to qualify for the early registration 

rate. All presenters must pay membership dues.  

 

Registration rates: 

 

mailto:boazshacham@mail.huji.ac.il
mailto:anatba@openu.ac.il
https://form.jotform.me/92472640731456
https://eventbuzz.co.il/lp/event/dzzwd
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Rate 

Before 1.11.2019 After 1.11.2019 

 
With 

membership 

Without 

membership 

With 

membership 

Without 

membership 

Regular 200 180 220 200 

Graduate 

student / retired 
100 90 110 100 

Undergraduate 

student 
60 - 100 - 

Honorary 

society 

members 

Free of charge 

 

Note: applying for a travel grant, for a poster / lecture prize, or for 

support for a meeting / workshop / symposium requires Society 

membership. 

 

Abstracts 

 Participants wishing to present the results of their work can do this 

as an oral 12-minute talk or as a poster (with the option of a 1-minute 

presentation – see above). 

 As part of the registration process, registrants will be asked to include 

their abstract. Those who wish to present in English, are required to 

upload an English abstract. 

 Abstract preparation guidelines in English will be distributed in a 

separate email.  

 At the end of the registration process, an automated response will be 

sent to the e-mail address provided during registration, indicating that 

the registration form has been received.  

 Abstract will be reviewed. Presenters whose abstract is accepted 

for presentation will be notified by the 1st of December 2019. 
 

Information about talks and posters 

 All meeting halls will be equipped with computers capable of 

presenting Power Point presentations (.ppt or .pptx). No other format 

will be accepted, and there will not be an option to connect a personal 

laptop. 
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 It is the responsibility of the presenters to upload their talks to the 

computer in the relevant room on the day. Technical help will be 

available on site. 

 Poster sizes are 1.5 X 1 m at the most (smaller posters are 

acceptable). 

 The full meeting program will be circulated in mid-December. For 

more information, please contact Prof. Anat Barnea 

(anatba@openu.ac.il) or Prof. Ariel Chipman 

     (ariel.chipman@mail.huji.ac.il). 

 

See you at the Hebrew University in Hanukkah 2019, 

 

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

Chipman, Prof. Gila Kahila Bar-Gal, Prof. Dror Hawlena; and the board 

members of The Zoological Society of Israel. 

mailto:anatba@openu.ac.il
file:///C:/Users/Efrat%20Gavish-Regev/AppData/Local/Temp/ariel.chipman@mail.huji.ac.il

