
 
 

 קול קורא

 40 -ה כנסל

 החברה האנטומולוגית בישראל
 

 2022באוקטובר  18,  פ"בתשבתשרי  גכ״ ,שלישייום 

 הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, רחובות

 

 לכל חברינו,שלום 

 

 2022 באוקטובר 18-ה, שלישייום בשל החברה האנטומולוגית בישראל יתקיים השנה  40 -הכנס ה
  השנה כנס העכבישנים ישולב בכנס האנטומולוגי. .בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ברחובות

רגליים בכלל ובחרקים  וחובבים המתעניינים בפרוקי מטרת הכנס היא להפגיש אנשי מקצועכרגיל, 
בפרט, להציג הישגים מחקריים חדשים ולעודד שיתוף פעולה בין חוקרים, מדריכי הגנת הצומח, פקחים, 

 אנשי חברות, מגדלים, אנשי חינוך וכל המעוניינים בנושאים הקשורים במחקר האנטומולוגי. 
 

רמה מה - וחינוכי ,יישומי ,בסיסי - יםהאנטומולוגי הוהעשיי הכנס יעסוק בכל תחומי המחקר

 האקולוגית. התאית, דרך הרמה ההתנהגותית, ועד לרמ-המולקולארית, ההתפתחותית והפיזיולוגית

 .תצוגות וצילומים הרצאות, כרזות, משתתפי הכנס יוכלו להציג את עבודותיהם במגוון דרכים:

 
, שרון שפיר, שי מורין, משה קול, בועז יובל, יעל חפץ, יונתן יעל מנדליק :חברי הוועדה המארגנת

 ., אורלי טלבוחבוט, פיליפוס פאפאתאנוס
 

 רגב, יעל לובין, יורם צביק.-אפרת גבישחברי הוועדה המארגנת של מושבי העכבישנים: 
 
 א"ל.בדו לחברים ותופץלקראת הכנס באתר החברה האנטומולוגית  תתפרסםהמפורטת תכנית ה
 

 

  הגשת תקצירים

דקות  15חברים המבקשים להציג בכנס את תוצאות מחקריהם יוכלו לעשות זאת בהרצאה קצרה בת 

ת אואם לו"ז הכנס יאפשר זאת, נקיים מושב מיוחד של הרצ .באמצעות כרזה )כולל זמן לשאלות( או

אנגלית ש תקציר בלהגיעל המציגים  דקות( בפני כל המליאה. 5בקצרה )נבחרות כרזה בו תוצגנה כרזות 

  .קוראהעל פי ההנחיות המצורפות לקול יש לערוך את התקציר ולהעלותו לאתר החברה. עברית באו 

  .2022ספטמבר ב 15מועד אחרון להגשת תקצירים: 

אילוצים של מקום וזמן יכתיבו זאת, אם לוועדה המארגנת שמורה הזכות לקבוע את אופן הצגת המחקר. 

 יתבקשו משתתפים להציג את מחקריהם בכרזה ולא בהרצאה. 

 

 קישור הבא: אמצעות הלאתר החברה האנטומולוגית ב להעלותיש  התקציראת 

http://www.entomology.org.il/node/add/absract  

 .התקציר צריך להיות שם המגיש/ה של קובץהשם  .יש למלא את כל שדות החובה בטופס

   tovits@gmail.comלטובית סימון ל ”במקרה של בעיה שילחו דוא

 –רגב -יש לשלוח ישירות לאפרת גביש י העכבישניםתקציר להרצאה המיועדת להצגה באחד ממושב

regev@mail.huji.ac.il-efrat.gavish ,לפי ההוראות להכנת 2022בספטמבר  15-לא יאוחר מה ,

 התקציר המופיעות למטה.

, מתבקשים או שמבקשים להצטרף לרשימת התפוצה עדיין בחברה האנטומולוגיתשאינם חברים מציגים 

 .האנטומולוגית לחברה הרשמהלמלא את פרטיהם גם בקישור הבא: 

המצטיינות של  ותוהכרז ותעל ההרצא לתלמידי מוסמך ודוקטורטבסיום הכנס יוענקו פרסים  שימו לב!
 סטודנטים המעוניינים להשתתף בתחרות מתבקשים לציין זאת בשדה המתאים בעת הרישום.  .הכנס
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עיתון החברה בפרסום מאמרים המבוססים על ההרצאות בכנס אנו מעודדים מאד  :לתשומת לבכם

יוגשו מספיק מאמרים כאלו, הם אם (. Israel Journal of Entomologyהאנטומולוגית בישראל )
את המאמרים יש להגיש בהתאם להנחיות העיתון ישירות  (. Proceedingsמיוחדת ) יפורסמו בחוברת

 mike.mostovski@gmail.com :מוסטובסקי מייקד"ר  - לעורך הראשי
 
 

 תצוגה ביריד פרוקי רגליים

 בעשייהדבר מה הקשור תח ישפאו  ,אנטומולוגיספר או פרסום אחר העוסק בנושא  מי שהוציא לאור

 .דוכן במתחם הכנסומעוניין להציגו למשתתפי הכנס, יוכל להציגו באנטומולוגית, 

 orlytal@savion.huji.ac.ilאורלי טל עם  2022 ספטמברב 15-עד להדוכן יש לתאם את הקמת 

 

 

 צילומיםתערוכת 

ו משתתפי ייההצילום בתערוכת המציגים . אחרים ופרוקי רגלים בנושא חרקיםתערוכת צילום  יכלול כנסה

 בתערוכהלהשתתף ינים יהכנס בלבד )לא ניתן להשתתף בתחרות מבלי להשתתף בכנס(. המעונ

שם הקובץ צריך . sorokerv@agri.gov.il – לשלוח צילום אחד או שניים אל ויקי סורוקר יםמתבקש

 ספטמברב 15 תאריך אחרון לקבלת הצילומים:.   "PhotoIES"את שם המשתתף ואת הטקסט לכלול

2022. 

 

 

 דמי ההשתתפות

הבא:  קישורהדרך אתר החברה באמצעות  דמי ההשתתפות בכנס ייגבו

https://paypage.takbull.co.il/3MtGl  .צ'קים משליחת והימנעאנא המאפשר תשלום בכרטיס אשראי .

 התשלום באמצעות האתר חוסך לנו שעות עבודה רבות. 

 

 שימו לב: 

 .בכנס השתתפות דמי מתשלום פטור( 2022) זו לשנה בחברה חברות דמי שילם שכבר מי •

 השתתפות בכנס אך מתבקשים להירשם!פטורים מדמי  18משתתפים מתחת לגיל  •

 

 ל:לפרטים נוספים לגבי הכנס ניתן לפנות 

 יעל מנדליק יו"ר הוועדה המארגנת:

 דוד בן יקירמזכיר החברה האנטומולוגית: 

 

 כנס מעניין ופורה,  םומאחלים לכול הקרובלראותכם בכנס  מצפיםאנו 

 

 
 נטע דורצ'ין

 נשיאת החברה האנטומולוגית
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 הוראות להכנת התקצירים והכרזות:
 

נ', ברווחים של שורה וחצי. יש להקפיד על  Arial  ,12 ייכתב בגופן או באנגלית התקציר בעברית .1

  .מילים 300התקציר לא יעלה על  אורךס"מ מכל צד.  3שוליים של 

 !המחבר/המגיששם  יהיהשם הקובץ של התקציר 

 

תופיע בראש העמוד, מיושרת לאמצע ומודגשת בגופן עבה. מתחת לכותרת יופיעו  - כותרת התקציר

השמות המלאים של המחברים והמוסד בו התבצע המחקר בתוספת כתובת דוא"ל של המרצה או 

, יופיעו שמות המוסדות על פי סדר המחקר בוצע ביותר ממוסד אחדאם כרזה(. של המגיש/ה )במקרה 

 דוגמה בהמשך. וליות. ראיהחוקרים, בסימון שיוך החוקרים למוסדות על ידי ספרות ע

 

ואת מטרות המחקר. לאחר עוסק הוא  בוהכללי  נושאעל התקציר להציג תחילה את ה - תוכן התקציר

לבסוף התוצאות והמסקנות מכן תוצגנה השיטות )תצפית; ניסויי שדה/מעבדה; הדמיית מחשב וכו'( ו

 להיות מנוסח באופן בהיר וממצה. נא לא לצרף ביבליוגרפיה. הנובעות מהן. על התקציר

   יש לציין בשם הקובץ את שם המגיש/ה.: שימו לב

 

 מתבקשים המציגים לציין את הנתונים הבאים:שבאתר,  בטופס הזנת התקציר

 שם, מקום העבודה ודוא"ל. .א

 להרצאה.מושב מתאים  -נושא  .ב

 כרזה. או הרצאה  –אופן הצגת העבודה  .ג

 האם העבודה מועמדת לתחרות הפרסים? אם כן יש לציין: מוסמך או דוקטורט. .ד

 

יעברו בדיקה של סוקרים ואם יהיה צורך בתיקונים יוחזרו התקצירים לשולחים לביצוע  התקצירים. 2

  התיקונים הנחוצים.

ניתן יהיה לחבר  לאחשב הקיים באולמי ההרצאות. מקרן מחובר למ אמצעותכל ההרצאות יוצגו ב

את המצגות ניתן יהיה למסור ביום הכנס לאחראי על האולם מטעם הוועדה  .אישי נישאמחשב 

  המארגנת.

 

 הכנת הכרזות  .3

הכרזות צריכות להיות ברורות, נוחות  ס"מ. 120ס"מ  ואורך  75 עדשל  זות ברוחביש להכין את הכר

 לקריאה וללא עומס יתר. 

 

 כותרת תקציר:פורמט של דוגמה ל

 

 השפעת סימביונטים שונים על יצירת קשר מונוגמי ארוך טווח בחיפושיות קליפה

 

 2פיין-ועינת צחורי 1אלי הררי
המחלקה לגנטיקה, מרכז מחקר נווה  2,  50250המחלקה לאנטומולוגיה, מרכז וולקני, בית דגן  1

 יער, רמת ישי

30095aharari@agri.gov.il 
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