קול קורא להגשת תקצירים לפוסטרים לכנס המקוון של העמותה הישראלית למדעי הימים
לחברי העמותה ולסטודנטים למדעי הימים שלום רב ושנה אזרחית טובה.
כפי שהודענו אנו מתכוונים לקיים כנס וירטואלי קצר ב 23.2.2021-המשלב הרצאות אקטואליות בנושא
וירוסים בים עם חשיפת מחקריי סטודנטים העוסקים בתחום מדעי הימים ).(aquatic sciences
תוכנית הכנס תכלול:
8:30

דברי פתיחה וברכות

8:40

הרצאת פתיחה על וירוסים בכלל ווירוסים בים בפרט מאת פרופ' אסף ורדי (מכון וייצמן)

9:20

הרצאה קצרה על מצב הקורונה במערכות המימיות השונות מאת דר' איתי בר-אור (מנהל המרכז
הארצי לוירוסים בסביבה ,משרד הבריאות)

9:40

מושב פוסטרים מקוון שמוקדש למחקרי סטודנטים ויכלול בחירת פוסטרים מצטיינים

 11:30הכרזה על פוסטרים זוכים וסיום

❖ תקצירים לפוסטרים המציגים מחקרי סטודנטים ניתן להגיש עכשיו באתר העמותה בכתובת:
/https://www.israelaquatic.org.il
מועד אחרון להגשת תקצירים (באנגלית ,עד  250מילה) הוא .4.2.2021
זאת ההזדמנות שלכם להציג את מחקריכם לקהילה!

אנו שבים ומזכירים את היוזמה להקמת מאגר מומחים בתחום מדעי הימים במסגרת תוכנית מדען
ברשת של מכון דוידסון לחינוך מדעי.
למידע על התוכנית מתוך אתר מכון דוידסון:
https://davidson.weizmann.ac.il/programs/madan-bareshet
להצטרפות למאגר המומחים :קישור להרשמה

Call for poster abstract submission to the Israeli association for aquatic
sciences virtual conference

Dear marine science students and community members,
As we announced earlier, we will have a short virtual conference on Feb. 23rd 2021,
which will include two lectures about virology and marine viruses, as well as student
poster presentations in all subjects of aquatic sciences.
The conference plan:
8:30 Opening remarks
8:40 Opening lecture about viruses and marine viruses by Prof. Assaf Vardi (The
Weizmann Institute of Science)
9:20 Short lecture about the Cov-19 virus situation in sewage and water systems in
Israel by Dr. Itay Bar-Or (Head of Israel national center for environmental
virology)
9:40 Students poster session and best poster competition
11:30 Awards for best posters and closing remarks
❖ Posters abstract submission is now available at the IAAS internet site:
https://www.israelaquatic.org.il/
Deadline for poster abstracts submission is 4/2/2021. The abstracts should be up to 250
words and should be written in English.
This is your chance to show the community what you do!

