לציבור המרצים וליו"ר בכנס המדעי השנתי ,שלום רב,
להלן מספר הנחיות לקראת הכנס:
 - 1ההרצאות יוצגו במצגות  Power Pointבלבד )בתוכנת אופיס  2007או ישנה יותר( את
המצגת יש לבדוק בתוכנת אנטי-וירוס מעודכן בעת הכנתה .כ 30 -דקות לפני תחילת
המושב ,שבו נערכת ההרצאה ,יש למסור את המצגת לתורן באולם לשם בדיקתה במחשב
פנוי .קיימת אפשרות להתחבר למכשיר המצגת באמצעות מחשב נייד אישי )של המציג( .עם
זאת ,תיתכן חוסר התאמה של הנייד האישי למכשיר המצגת )בעיות רזולוציה( ,לכן עדיף
להצטייד ב CD-או בדיסק-און-קי ,ולהגישו לתורן.
 - 2את החומר יש להגיש צרוב על תקליטור )זוהי השיטה המועדפת(; יש לרשום על
התקליטור את שם המרצה ואת שעת ההרצאה .כאמור ,ניתן להגיש דיסק-און-קי ).(USB
 - 3משך הרצאה של כל מרצה בהתאם לתוכנית המצורפת ,המרצים מתבקשים להותיר 5
דקות אחרונות של הרצאתם לטובת שאלות מהקהל .נא להקפיד על זמנים אלה! אנא,
הימנעו משימוש בשפה האנגלית במצגות; יש להקפיד על גודל גופן מינימאלי של  28לטקסט
ועל פונט גדול יותר לכותרות; יש להקפיד על צבעים בולטים וניגודיות מתאימה בין
הטקסט לרקע.
 - 4לשירותכם בהעדר מקום חניה בסמוך לבית מלון ,עומד מגרש חנייה ענק ללא תשלום
בחניון "הלאום" ,מול בניין בית המשפט העליון ,ובחניון האוניברסיטה )גבעת רם(,
ההגעה אל המלון ובחזרה לחניון תיעשה באמצעות "שאטלים" ,שיפעלו מדי  15דקות
במשך ימי הכנס  -ביום ג' ו-ד' בין השעות ;19:00-8:00 :וביום ה' בין השעות15:00- :
.8:00
תנאי אירוח ליו"ר ,למרצים וכן למרצים של הרצאות מוזמנות )כמצוין בתכנית הכנס:
"הרצאה מוזמנת"( ,כלהלן:
 - 5מרצים יתארחו ביום ההרצאה בלבד על ידי הכנס .האירוח כולל קפה ועוגה  +תג מרצה
 +תיק הכנס .אם נרשמים כמשתתף רגיל ,כולל לינה או על בסיס יומי ,יקבלו המרצים
הנחה של  10%מהתעריפים המצוינים בהזמנה ובאינטרנט.
 - 6מגישי הרצאות מוזמנות ויו"ר מושב :יהיו אורחי הכנס ביום ההרצאה בלבד .האירוח
כולל :ארוחת צהרים  +קפה ועוגה  +תג מרצה  +תיק הכנס .אם נרשמים כמשתתף רגיל,
כולל לינה או על בסיס יומי ,יקבלו המרצים הנחה של  10%מהתעריפים המצוינים בהזמנה
ובאינטרנט .ההרשמה בהנחה תיעשה באמצעות פקס ,כמצוין בהמשך.
לא תתאפשר כניסה למתחם האולמות ללא תג!

 - 7האירוח הנ"ל מותנה בהרשמה מסודרת לכנס .ההרשמה נעשית באמצעות מילוי הטופס
המצורף ושליחתו בפקס שמספרו 03-9485614 :לריקי מואב או למייל
 rikim@moag.gov.ilולציין :יו"ר  /מרצה  /מרצה מוזמן.
 - 8רשימת מרצים מסודרת )אלה שנרשמו מראש( ,תימצא בדלפק ההרשמה של הכנס .עם
הגעתכם ,אנא פנו לדלפק להסדרת האירוח ולקבלת תג!
 - 9מרצים ,המעוניינים באירוח רגיל הכולל לינה ,או באירוח יומי נוסף ,מתבקשים להירשם
דרך מזכירות הכנס ,כדי ליהנות מהמחיר המוזל.
 - 10תכנית הכנס המפורטת מצורפת למכתב זה.

בברכת הצלחה ולהתראות בכנס,
יהושע מירון
מרכז מדעי של הכנס

גבי עדין
יו"ר הכנס


פרטים אישיים של יו"ר/מרצה/מוזמן בכנס השנתי למדעי הבקר
נא למלא ולשלוח בפקס) 03-9485614 :לכבוד ריקי מואב(

תאריך ההרצאה ________ שעה _______ סוג ההרצאה:

רגילה

/

מוזמנת

/

יו"ר/שולחן עגול
שם פרטי _______________ שם משפחה_______________

ת"ז ________________

רחוב _______________________ מס' בית ___ יישוב_________________ מיקוד____
כתובת )עבודה( :רחוב/מוסד _____________________ מס' בית/ת"ד_____
יישוב_________

מיקוד _______

הגדרת סוג יישוב :קיבוץ  /מושב  /עיר  /אחר  /ב"ס חקלאי )הקף(
טלפון בבית ____________ :טל' בעבודה _____________ :טל' נייד_________________:
דואר אלקטרוני )אי-מייל() ___________________________ :באנגלית ,באותיות ברורות(
עיסוק :חקלאי  /חוקר /מדריך  /וטרינר  /ארגון  /חברות אחר )הקף בעיגול(
אם אחר ,נא פרט___________________________ :

הערות:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

האירוח ליום ההרצאה כולל קפה  +עוגה  +תיק הכנס  +תג מרצה.

