קול קורא להגשת עבודות
לקראת הכנס ה  28למדעי הבקר ,הבא עלינו לטובה ,אנו מתכבדי להזמינ להציג סיכומי מחקרי ,ניסויי
ותצפיות שדה בתחו הבקר לחלב והפיטו ,כהרצאה או פוסטר ,להציע נושאי לרב שיח ולהרצאות מוזמנות.
השנה נשלב מושב נפרד בנושאי הצא ,על כ הקהל מוזמ להגיש הצעות רלוונטיות בנושא .תקצירי העבודות
ייבחנו ע"י הוועדה המדעית; יוצגו בכנס רק עבודות באיכות גבוהה שנערכו בשת"פ ע גורמי מחקר או הדרכה,
או גופי מוסדיי של הענ! .עדיפות תינת" לעבודות בעלות היבט חדשני ויישומי.
לוח הזמני ונוהל ההגשה )השנה תהיה הקפדה יתרה באשר לעמידה במועדי שלהל"(:
.1

עד ליו ד'  8.06.16יש לשלוח את ש העבודה בציו" ש המציג ושותפיו לעבודה על מוסדותיה –
יש לקבל אישור מכל השותפי לפני הגשת העבודה.

.2

עד ליו ד'  22.06.16יש להגיש הצעות לנושאי ומגישי של הרצאות מוזמנות ורבישיח.

.3
.4

עד ליו ד'  20.07.16יש לשלוח את תקציר העבודה ,כמפורט בהמש.
עד ליו ד'  27.07.16יש לשלוח תקציר של הרצאה מוזמנת ושל מקבלי המלגות.

הוועדה המדעית של הכנס שומרת לעצמה את הזכות לא לכלול בתכנית הכנס נושאי או עבודות שיוגשו לאחר
המועדי הנקובי .כמו כ לא לאשר עבודות שאינ עומדות באיכות המתאימה ,לפי שיקול דעתה
הודעה על דחיית העבודות תשלח למגישי עד ליו ד'  24.08.16הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לבקש
מהחוקר להציג את העבודה כפוסטר.
את ש העבודה )נוסח סופי ומחייב( ואת התקציר יש לשלוח כקוב Word .באמצעות הדואר
האלקטרוני לכתובת.michalav@moag.gov.il :
יש לקבוע את ש הקוב .כש משפחה של החוקר הראשי באותיות לועזיות )לדוגמה.(cohen.doc :
במידה ויש יותר מתקציר אחד יש להוסי! מספר בסו! הש ).(cohen1.doc
ראו נספח ההוראות לכתיבת תקציר בעמוד הבא.
סדר ההרצאות ומועד הצגת בכנס ,יקבעו על פי שיקולי של הוועדה המדעית.
צוות מארגני הכנס עומד לשירותכ בכל בקשה לסיוע ולמת" פרטי נוספי:
נושאי מקצוע )תקצירי ומצגות( :ד"ר יהושע מירו ,טל'.039683370 ,0506220433 :
נושאי ארגו :מיכל אברה .0506241081 ,039485925
להל הנחיות מחייבות לכתיבת התקציר:
א.

בחלו" ה"נושא" של תוכנת הדואר האלקטרוני יש לציי" את תחו העבודה :הזנה ,פוריות וכו'.

ב.

קוב .התקציר בתוכנת  Wordשל אופיס ) 2007תקציר שנכתב באופיס  ,2010יישמר כקובWord .
באופיס .(2007

ג.

גו! התקציר גופ" נרקיסי ,גודל  ,13יישור דוצדדי.

ד.

כותרת/ש התקציר נרקיסי ,גודל  ,16מודגש וממורכז.

ה.

שמות המחברי גודל  15וממורכז .בסו! הש יש לציי" ספרה ,כתב עילי ,ובשורה מתחת לשמות
המחברי יירש ש המחלקה ,מוסד ,בגודל  14ומיושר לימי .ליד ש מציג העבודה תסומ
כוכבית )*(.

ו.

מרווח בי" שורות שורה וחצי; הגדרת עמוד פורמט  ;A4שוליי :עליוני ,תחתוני ,ימניי
ושמאליי 2.5 :ס"מ.

ז.

התקציר  עד שני עמודי  כולל טבלאות ואיורי  בעברית בלבד ,ובשחורלב בלבד.

ח.

רצוי לשלב בתקציר טבלת נתוני/תוצאות עיקריות  +סטטיסטיקה.

ט.

יש לציי" בסו! התקציר את ש הגו! ,מממ" המחקר.

נא הקפידו לכתוב את התקציר בדיוק לפי ההנחיות .תקציר שלא ייכתב עפ"י ההנחיות,
נאל -לדחותו על הס..
בש ועדת הכנס
ד"ר יהושע מירו  מרכז מדעי של הכנס

ד"ר גבי עדי  יו"ר הכנס

