
 

   

 על הלטאיים של אגן הים התיכון 10-הכנס ה

תיכוניות-על לטאות ים 2-והכנס ה  
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על הלטאיים של אגן הים התיכון( יתקיים  10-תיכוניות )והכנס ה-על הלטאות הים 2-אנו שמחים להודיע כי הכנס ה

, בית הספר לזואולוגיה, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהארדט -ב 2018ביוני  18-21-ב

  .שראלתל אביב, י, אוניברסיטת תל אביב

 

 רקע

אנו מתעתדים לקבץ יחד חוקרי זוחלים מכל העולם שתחומי מחקריהם כוללים אבולוציה, אקולוגיה, התנהגות, 

בהמשך להצלחתם של הכנסים הקודמים )האחרון  תיכוניות.-ביוגיאוגרפיה, פיזיולוגיה, ושמירת טבע של לטאות ים

בלימסול, קפריסין(, מוזיאון הטבע החדש ע"ש שטיינהארדט יארח את הכנס המרתק הנוכחי. לפרטים נוספים אנא 

 ce2.weebly.com/http://mediterraneanlizardconferen הכנסו לאתר הכנס: 

 

 התכנית המדעית

תיכוניות. עם זאת, נושאים רבי חשיבות הנוגעים -הכנס יתמקד בעיקר בהיבטים שונים של מחקר על לטאות ים

. הכנס אנגליתלביולוגיה של לטאות מאיזורים זואוגיאוגרפיים אחרים ישקלו גם הם. השפה הרשמית של הכנס היא 

-יכלול הרצאות מליאה, מושבים רגילים, ומושבי כרזות. נשמח לקבל ולשקול הצעות לנושאי מושבים ולסדנאות עד ה

אנא שלחו הצעות בנושאים אלו, וכן כל שאלה, הצעה ובקשה אחרת לכתובת הדואר האלקטרוני . 2018באפריל  15

או לאחד מחברי הועדה המארגנת, שאת כתובותיהם ניתן למצוא בהמשך   meditliz17@gmail.comשל הכנס:

 .http:/mediterraneanlizardconference2.weebly.com/contact.htmlמסמך זה או באתר הכנס:  

 .2018במאי  15-הכנס המלאה והסופית תתפרסם ב תכנית

 

 מרצי מליאה מוזמנים

)אוניברסיטת  Panayiotis Pafilis )אוניברסיטת סידני, אוסטרליה(, Rick Shineהמליאה יהיו הרצאות מרצי 

)אוניברסיטת  Raoul Van Damme)אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ישראל(,  עמוס בוסקילהאתונה, יוון(, 

 )אוניברסיטת ווילאנובה, ארה"ב(. Aaron Bauer-אנטוורפן, בלגיה(, ו

 

 שדהבגן הזואולוגי ובמוזיאון, סיורים ב

אוסף הזוחלים המדעי וב מוזיאון הטבע החדש ע"ש שטיינהארדטבמהלך ימי הכנס נקיים סיורים קצרים בתצוגות 

(http://smnh.tau.ac.il/eng) ,של אוניברסיטת ת"א  גן הזואולוגימו גם בכ)http://zoo.tau.ac.il/eng(. 

יומיים( במהלך הכנס: סיור ערב ולילה לחולות באר מילכה בנגב המערבי )יציאה -שני ימי סיור )חדבנוסף, נקיים 

ביומו השני של הכנס, וסיור להכרת מגוון הזוחלים הייחודי של החרמון  –מתל אביב בצהריים וחזרה לקראת חצות( 

 ביומו האחרון של הכנס.

הכרת מגוון מיני הזוחלים של איזור בורגין )שפלת להגיע לכנס: עבור המקדימים  בנוסף, נשמח להציע סיור לא רשמי

  תיכוניים המצויים בארץ. סיור זה יהיה על בסיס הגעה עצמאית.-יהודה(, בו ניתן למצוא רבים מן המינים הים

 מידע נוסף על סיורים אלו ניתן למצוא באתר הכנס:

https://mediterraneanlizardconference2.weebly.com/tours.html 
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  הרשמה לכנס

  https://mediterraneanlizardconference2.weebly.com/registration.html ההרשמה מתבצעת בכתובת:

 :ש"ח 500  , לשאר המשתתפים:ש"ח 200 דמי הרשמה מוקדמת לסטודנט. 

 2018באפריל  15-ההרשמה המוקדמת מסתיימת ב. 

  ש"ח. 750  ש"ח, לשאר המשתתפים: 300( לסטודנט: 2018באפריל  15-לאחר ה(דמי הרשמה רגילה 

  ש"ח. 300 לכולם(: (דמי הרשמה ליום אחד בלבד 

התשלום הוא בכרטיס אשראי בלבד בכתובת: 

https://mediterraneanlizardconference2.weebly.com/registration.html 

 

 הגשת תקצירים

 להגשת תקצירים להרצאות וכרזות ניתן למצוא כאן:הנחיות 

submission.html-https://mediterraneanlizardconference2.weebly.com/abstract 

 2018באפריל  15-יאוחר מהלא  meditliz17@gmail.comכתובת ש להגיש דרך האתר או לשלוח לתקצירים י

 הרשמה. לאחר רקו

 

 זוחלי ישראל

, 90-על אף שטחה הקטן, בישראל ישנם יותר מיני זוחלים מאשר כל אחת מהמדינות בשטח אירופה )מעט יותר מ

בסהרה, במדבריות ופן הכללי הפאונה נחלקת למדברית )מינים הנפוצים גם בא, כרגיל(. ומי סופר תלוי איך סופרים

תיכונית, ביניהם גם מינים אנדמיים לישראל או אנדמיים -אסיה, רבים מהם מתמחי חולות(, וים ערבערב ובמדבריות מ

שדה. מספר ספרים על זוחלי ב םסיוריהשכנותיה הקרובות. ננסה לפגוש רבים מהם ככל הניתן במהלך ללישראל ו

 רכוש עותקים שלהם במהלך ימי הכנס.ישראל פורסמו בשנים האחרונות, וניתן יהיה ל

שמורות הטבע והגנים מרשות  היתר: כל זוחלי ישראל מוגנים ע"פ חוק, ולכידתם או החזקתם ללא הערה חשובה

 בתכלית. האסור הלאומיים

אם ברצונכם לחקור זוחלים באוספי הטבע הלאומיים, לפני אחרי הכנס אנא צרו קשר עם בעז )מנהל האוסף: 

boazshacham@mail.huji.ac.ilהאוצר:  ( ודרור(dror.hawlena@mail.huji.ac.il באוספי האוניברסיטה )

( באוספי mazaerez@post.tau.ac.ilוארז )מנהל האוסף: ( uncshai@post.tau.ac.ilהעברית או עם שי )האוצר:

 . אוניברסיטת ת"א
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 חברי הועדה המדעית

 )אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ישראל(וס בוסקילה עמ

 )אוספי הטבע הלאומיים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ישראל( בעז שחם

Claudia Corti;       Museo Di Storia Naturale Dell’Università Di Firenze  

Miguel-Angel Carretero; CIBIO, University of Porto 

Nikos Poulakakis;      Natural History Museum of Crete 

Panayiotis Pafilis;      National & Kapodistrian University of Athens, Zoology - Marine Biology 

Petros Lymberakis;      Natural History Museum of Crete 

Raoul Van Damme;      University of Antwerp, Department of Biology 

Salvador Carranza;      Institute of Evolutionary Biology (Csic-Universitat Pompeu Fabra) 

 )מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהארדט, אוניברסיטת תל אביב, ישראל( שי מאירי

 

 חברי הוועדה המארגנת

 )מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהארדט, אוניברסיטת תל אביב, ישראל( שי מאירי

 )אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ישראל(וס בוסקילה עמ

 ל()אוספי הטבע הלאומיים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ישרא בעז שחם

 )מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהארדט, אוניברסיטת תל אביב, ישראל( ארז מזה

 )מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהארדט, אוניברסיטת תל אביב, ישראל( יובל איטסקו

 )אוניברסיטת תל אביב, ישראל( אלכס סלבנקו

 

 צור קשר

  meditliz17@gmail.com קשר דרך הכתובת ניתן ליצורלפניות בכל העניין הנוגע לכנס 

 036409811בטלפון  או

 uncshai@post.tau.ac.ilשי מאירי 

 mazaerez@post.tau.ac.ilארז מזה 

 yuvitescu@gmail.comיובל איטסקו 

 slavenko@mail.tau.ac.ilאלכס סלבנקו 
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