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פרס התקציר הטוב ביותר בחסות
 ישראל,וט ביומד-פט

Symposium Program

תוכנית הסימפוזיון

Registration

התכנסות

8:15-8:45

דברי פתיחה מאת פרופ' גד בנעט

8:45-9:00

הרצאה מוזמנת מפי אורחת מרכזית פרופ' קריסטין ניקול
?רווחת עופות – לאן פנינו מועדות

9:00-10:00

הפסקת קפה

10:00-10:30

 פירוט למטה:תקצירים

10:30-12:00

הרצאה מוזמנת מפי ד"ר גדי גבריהו
 העשרה סביבתית ומוסיקה על תרנגולות,ההשפעה המשולבת של החתמה

12:00-12:30

Opening words by Prof. Gad Baneth

State of the art lecture by Prof. Christine Nicol
Hen welfare – where are we going?
Coffee break
Abstracts: Details below

State of the art lecture by Dr. Gadi Gvaryahu
The combined effect of filial imprinting, environmental enrichment and music on chickens
ארוחת צהרים

12:30-13:20

 פירוט למטה:תקצירים

13:20-15:20

הפסקת קפה

15:20-15:40

הרצאה מוזמנת מפי ד"ר חגי אלמגור
חיות משק בממשק האינטנסיבי; פגם מהותי בחוק צער בעלי חיים

15:40-16:10

Lunch
Abstracts: Details below
Coffee break

State of the art lecture by Dr. Hagai Almagor
Animal welfare in the intensive management; a lacuna in the law of animal welfare
Best abstract award announcement and closing words
Prof. Gad Baneth and Dr. Yael Shilo-Benjamini
Sponsored by Pet-Vet Biomed

הכרזת פרס התקציר הטוב ביותר ומילות סיכום
בנימיני-פרופ' גד בנעט וד"ר יעל שילו
וט ביומד-בחסות פט

16:10-16:15

Abstracts 10:30-12:00 תקצירים
Moderator: Dr. Yael Shilo-Benjamini
Metabolic stress in laying hens and its immune-mediated resolution / Dr. Yossi Wein

10:30-10:45

 ד"ר יוסי ווין/ עקה מטאבולית במטילות ושיקום נזקיה על ידי מערכת החיסון
Improving rat welfare by development of regional analgesia technique for ophthalmic
procedures: A preliminary cadaveric study / Dr. Yael Shilo-Benjamini

10:45-11:00

/  עבודה ראשונית בגופות:שיפור רווחת חולדות ע"י פיתוח שיטה של שיכוך כאבים מקומי עבור ניתוחי עיניים
בנימיני-ד"ר יעל שילו
The challenges faced by free ranging fruit bats (Rousettus aegyptiacus) / Dr. Maya
Weinberg

11:00-11:15

 ד"ר מיה ויינברג/ האתגרים עמם מתמודדים עטלפי פירות מצריים
Untargeted metabolomics approach as a promising direction in animal welfare and veterinary
medicine research / Dr. Liat Morgan

11:15-11:30

 ד"ר ליאת מורגן/ ( כגישה מבטיחה במחקר רווחת בעלי חיים ורפואה וטרינריתUntargeted) מטבולומיקס
Trap-Neuter-Adopt (TNA) as an important component of Dog Population Management
(DPM) program in the western world / Dr. Liat Morgan

11:30-11:45

 ד"ר/  כמרכיב חשוב בתכנית ניהול אוכלוסיית כלבים בעולם המערבי,אימוץ של כלבים-עיקור- איסוף-TNA
ליאת מורגן
Prevalence survey of Feline Leukemia Virus (FeLV) and Feline Immunodeficiency Virus
(FIV) Infections in morbid Vs free roaming cats presented for neuter in Rishon Le Zion Israel
/ Dr. Tomer Nissimyan
 בקרבFeline Immunodeficiency Virus (FIV) - וFeline Leukemia Virus (FeLV) סקר המצאות
( בעירTNVR) חיסון –שחרור-עיקור-חתולים משוטטים פצועים וחתולים משוטטים במסגרת פרויקט לכידה
 ד"ר תומר ניסימיאן/  ישראל,ראשון לציון

11:45-12:00

Abstracts 13:20-15:20 תקצירים
Moderator: Dr. Yael Shilo-Benjamini
Characterization of birds and horses West Nile and usutu virus infections in Israel using
serological, genetic, molecular, and cell-based approaches / Dr. Gili Schvartz

13:20-13:35

, גנטיים,אפיון תחלואה בנגיפי קדחת מערב הנילוס ואוסוטו בעופות בר וסוסים בישראל בשימוש בכלים סרולוגיים
 ד"ר גילי שוורץ/ מולקולרים ותרביות תאים
Protozoan parasites as a cause of abortions in sheep in Israel over the last decade / Dr.
Sharon Tirosh-Levy

13:35-13:50

לוי- ד"ר שרון תירוש/ טפילים חד תאיים כגורמי הפלות בכבשים בישראל בעשור האחרון
In vitro studies to evaluate the effect of intramammary sustained-release formulations
(chlorhexidine and cetylpyridinium chloride) and blue light on bacteria involved in bovine
mastitis during the dry period / Dr. Babatunde Beyioku

13:50-14:05

 להערכת האפקטיביות של שימוש בפורמולציות תוך עטיניות בשחרור מושהה )כלורהקסידיןin vitro מבחני
וצטילפירידיום כלוריד( ושימוש באור כחול על עיכוב צמיחת חיידקים המעורבים בדלקת עטין בפרות חולבות
 ד"ר באבאטונדה ביוקו/ בתקופת היובש
A pilot study for fear-free client education: Partial results / Dr. Yon Alexandre Raileanu

14:05-14:20

 ד"ר יון אלכסנדר ראיליאנו/  תוצאות ביניים:מחקר ראשוני לחינוך הלקוח למונח חופשי מפחד
Thromboelastometry as a prognostic tool in dogs with naturally-occurring heatstroke / Dr.
Michal Yanai

14:20-14:35

 ד"ר מיכל ינאי/ תרומבואלסטומטריה כמדד פרוגנוסטי בכלבים הסובלים ממכות חום
Comparison of dogs with septic peritonitis due to Spirocerca lupi aberrant migration and
dogs with other gastrointestinal causes of septic peritonitis. A retrospective study / Dr. Chen
Berger

14:35-14:50

השוואה בין כלבים הסובלים מפריטוניטיס ספטי כתוצאה מנדידה אבורנטית של תולעת הפארק לעומת כלבים
 ד"ר חן ברגר/ הסובלים פריטוניטיס ספטי כתוצאה מגורם אחר במערכת העיכול – מחקר רטרוספקטיבי
Evaluation of blood spinal cord barrier disruption in cases of intraspinal aberrant migration of
Spirocerca lupi / Sapir Yadovner

14:50-15:05

Spirocerca חוט שדרה במקרי נדידה אברנטית של-עקה מטאבולית במטילות ושיקום הערכת פגיעה במחסום דם
 ספיר ידובנר/  אל חוט השדרהlupi
Axis of Rotation of the canine elbow joint / Dr. Nadav Yair
 ד"ר נדב יאיר/ ציר סיבוב מפרק המרפק בכלב

15:05-15:20

