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 מקוון יום עיוןקול קורא להגשת תקצירים ל

 "ביכורי מחקר בגד"ש וירקות"

 

 דיווחיהמוקדש למקוון קיים יום עיון ת האגודה המדעית הישראלית לגידולי שדה וירקות
טפח דור צעיר של אנשי מקצוע ול במטרה לעודד , זאתצעירים וחוקרות חוקרים

בשעות  2020 דצמבריום רביעי התשיעי בביתקיים  האירוע. בתחומי חקלאות השדה
שנושא עבודתם קשור  מתקדמים יםסטודנטים לתארו סטודנטיות .אחר הצהריים

להציג את עבודתם ו דולי שדה וירקות, מוזמנים להגיש תקציריםילהיבטים השונים של ג
 ביום העיון.

 

 איכות המחקר ואופן הצגתועל לסטודנטים הצטיינות יוענקו מלגות 
 רפאל פרנקל 'ע"ש פרופ ןקרה בשיתוף

 
 שקף אחדכין להכל משתתף אנו מעודדים או הרצאה  ווירטואלי להצגת פוסטרבנוסף 

את  המתארשורות  5-10של קצר איורים המציגים את עיקרי המחקר וטקסט  2-3 ובו
לגידולי האגודה האינטרנט של יפורסם באתר  השקף בשפה פשוטה.-עיקרי המחקר

 ובדף הפייסבוק של האגודהשדה וירקות 
https://www.facebook.com/gadashyerakot  ויזכה את המשתתף בציון בונוס

 .ביכורי המחקרהמלגות לבתחרות 
 

 :הנחיות להגשת התקצירים
 :הבאבפורמט  WORD ץבוכקבעברית תקציר יוגשו 

 )למעט הכותרת(. 12 פונט , פונט "דויד" גודל1.5ס"מ, רווח  2.5, שולי דף A4גודל דף 
 יכלול:תקציר במבנה הבא 

 .(16גודל , Boldכותרת )
 .שורת רווח

 .(14וכתובת דוא"ל )גודל ( בקו תחתימודגש ) העבודה ת/מציג ית/הסטודנטשם 
 .(14נוספים )גודל  ות/ומחברים ות/מנחים

 .(14די של המחבר/ים ללא כתובת מלאה )גודל שיוך מוס
 .שורת רווח

 .מילים( 300עד , 12גודל גוף התקציר )
 יפסל.*שימו לב, תקציר שלא יוגש לפי ההנחיות 

 
 בתחתית העמוד יש לציין:

 , מס' ת"ז, כתובת, מס' טלפוןה/פרטים אישיים: שם התלמיד[ 1
 שם המנחהו [ פרטי לימודים: שנת לימודים לתואר, חוג לימודים, נושא עבודת הגמר2
תתקבל ע"י הרצאה או פוסטר )החלטה סופית בנושא  - [ צורת הצגה מועדפת3

 .מארגנים(ה

https://www.facebook.com/gadashyerakot
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 פ"א[ בעמוד השני יש לצרף סריקה של אישור לימודים לשנה"ל תש4
 
עד  aguda.gadash@gmail.comבדוא"ל לכתובת יש להגיש תקצירים את ה

 31.10.2020לתאריך 
 

 :אגודה )ללא תשלום( באמצעות הטופס המצוי באתר האגודהבכחברים  הרשמה

www.gadash.org.il 

 

 העוסקים בענפי גידולי שדה וירקותאנא הפיצו הודעה זו לכל 

mailto:aguda.gadash@gmail.com
http://www.gadash.org.il/

