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קול קורא להגשת תקצירים  -הארכה
הנושא המרכזי בוועידה הקרובה הוא "אדם-ים-יבשה".
הוועידה תתמקד במחקרים המציגים את הקשר בין האדם והסביבה ותחולק לשלושה מסלולים עיקריים:
מדעי החברה והרוח:
 1חינוך ,כלכלה ,משפט ,תכנון ומדיניות

2

מדעי הסביבה:
שינוי האקלים ,קרקע ,מים וים

3

אקולוגיה ושמירת טבע

נשמח לקבל תקצירים להצגה במסגרת הוועידה ,בנושאים הבאים*:
חברה ,תרבות וחינוך בנושאי סביבה • קיימות עירונית • מדיניות ,כלכלת סביבה ומשפט בנושאי סביבה • תכנון ,בנייה • תחבורה חכמה
• בריאות וסביבה • פסולת • ניהול המרחב הציבורי • אקטיביזם סביבתי • שינוי האקלים – השפעות ,היערכות והפחתת פליטות גזי
חממה • זיהומי סביבה – מים ,אוויר ,קרקע • אנרגיה ואנרגיה מתחדשת • ניהול משאבי מים • תזונה בת-קיימא ובזבוז מזון •
טכנולוגיות סביבתיות /קלינטק • מערכות אקולוגיות :מיקרו ומאקרו ים ויבשה • מגוון מינים ומינים פולשים • אתגרים בשמירת טבע
בישראל • חקלאות וסביבה  -יחסי גומלין • תפקוד ושירותי מערכות אקולוגיות • יער וייעור • ניקיון במרחב הציבורי
*ניתן להגיש תקצירים בנושאים נוספים הקשורים במדע וסביבה .הרשימה הסופית של המושבים תיקבע על ידי הוועדה המארגנת.
חלק מהעבודות תיבחרנה להצגה במושבי פוסטרים ייעודיים.
על התקציר לכלול את כל המרכיבים הבאים :רקע ,שיטות ,תוצאות ,דיון ומסקנות ,תרומת המחקר .הוועידה השנתית של האגודה הישראלית לאקולוגיה
ולמדעי הסביבה מציגה את חזית המחקר הסביבתי בפוסטרים ובהרצאות  .תקצירים חלקיים ומחקרים עם תוצאות ראשוניות בלבד יידחו על הסף.
הוועדה המארגנת תבחר את התקצירים הטובים ביותר בהתאם לחשיבות העבודה ,התאמה לנושאי הוועידה ,מקוריות וחדשנות ואיכות התוצאות המוצגות.

הצעות לרבי-שיח )פאנלים( או למושבים ניתן להפנות לכתובת דוא"לconference@isees.org.il :
שימו לב :כל משתתפי הוועידה ,מרצים ,מציגים ושאינם מציגים
כאחד ,יידרשו להירשם ולשלם בעבור השתתפותם בוועידה.
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הגשת התקצירים תתבצע באמצעות טופס מקוון בלבד.

להגשת תקצירים לחצו כאן
למידע נוסף ולהוראות מילוי טופס הגשת התקציר ניתן לפנות לאתר של הוועידה השנתית
 conference@isees.org.ilאו לדוא"ל conference.isees.org.il/2020
בברכת ועידה שנתית מוצלחת,
הוועדה המארגנת של הוועידה השנתית למדע ולסביבה 2020

