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                                            Symposium Program ןויזופמיסה תינכות

   
      Registration                                                                                                                                   תוסנכתה 8:15-8:45

                                                           Opening words by Prof. Gad Banethטענב דג 'פורפ תאמ החיתפ ירבד 8:45-9:00
 

    לוקינ ןיטסירק 'פורפ  תיזכרמ תחרוא יפמ תנמזומ האצרה 9:00-10:00
 ?תודעומ ונינפ ןאל – תופוע תחוור

State of the art lecture by Prof. Christine Nicol 
Hen welfare – where are we going? 

 Coffee break                                                                                                                              הפק תקספה 10:00-10:30

  Abstracts: Details below                                                                                          הטמל טוריפ :םיריצקת 10:30-12:00

    והירבג ידג ר"ד  יפמ תנמזומ האצרה 12:00-12:30
  תולוגנרת לע הקיסומו תיתביבס הרשעה ,המתחה לש תבלושמה העפשהה

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

                                                                                                                                       Lunchםירהצ תחורא 12:30-13:20

 Abstracts: Details below                                                                                           הטמל טוריפ :םיריצקת 13:20-15:20

 Coffee break                                                                                                                              הפק תקספה 15:20-15:40

    רוגמלא יגח ר"ד  יפמ תנמזומ האצרה 15:40-16:10
 םייח ילעב רעצ קוחב יתוהמ םגפ ;יביסנטניאה קשממב קשמ תויח

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 םוכיס תולימו רתויב בוטה ריצקתה סרפ תזרכה 16:10-16:15
                        Prof. Gad Baneth and Dr. Yael Shilo-Benjamini    ינימינב-וליש לעי ר"דו טענב דג 'פורפ

                                   Sponsored by Pet-Vet Biomed דמויב טו-טפ תוסחב                                                  

 
  



 

  Abstracts  10:30-12:00    םיריצקת
Benjamini-Dr. Yael Shilo :Moderator 

Metabolic stress in laying hens and its immune-mediated resolution / Dr. Yossi Wein 

 ןיוו יסוי ר"ד / ןוסיחה תכרעמ ידי לע היקזנ םוקישו תוליטמב תילובאטמ הקע

10:30-10:45 

 Improving rat welfare by development of regional analgesia technique for ophthalmic 
procedures: A preliminary cadaveric study / Dr. Yael Shilo-Benjamini 

 / תופוגב תינושאר הדובע :םייניע יחותינ רובע ימוקמ םיבאכ ךוכיש לש הטיש חותיפ י"ע תודלוח תחוור רופיש
ינימינב-וליש לעי ר"ד  

10:45-11:00 

The challenges faced by free ranging fruit bats (Rousettus aegyptiacus) / Dr. Maya 
Weinberg 

 גרבנייו הימ ר"ד / םיירצמ תוריפ יפלטע םידדומתמ םמע םירגתאה

11:00-11:15 

Untargeted metabolomics approach as a promising direction in animal welfare and veterinary 
medicine research / Dr. Liat Morgan 

 ןגרומ תאיל ר"ד / תירנירטו האופרו םייח ילעב תחוור רקחמב החיטבמ השיגכ )Untargeted( סקימולובטמ

11:15-11:30 

Trap-Neuter-Adopt (TNA) as an important component of Dog Population Management 
(DPM) program in the western world / Dr. Liat Morgan 

TNA - ר"ד / יברעמה םלועב םיבלכ תייסולכוא לוהינ תינכתב בושח ביכרמכ ,םיבלכ לש ץומיא-רוקיע-ףוסיא 
 ןגרומ תאיל

11:30-11:45 

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 

 ברקב Feline Immunodeficiency Virus (FIV) -ו Feline Leukemia Virus (FeLV) תואצמה רקס
 ריעב )TNVR( רורחש– ןוסיח-רוקיע-הדיכל טקיורפ תרגסמב םיטטושמ םילותחו םיעוצפ םיטטושמ םילותח
 ןאימיסינ רמות ר"ד / לארשי ,ןויצל ןושאר

11:45-12:00 

 

  



  Abstracts  13:20-15:20    םיריצקת
Benjamini-Dr. Yael Shilo :Moderator 

Characterization of birds and horses West Nile and usutu virus infections in Israel using 
serological, genetic, molecular, and cell-based approaches / Dr. Gili Schvartz 

 ,םייטנג ,םייגולורס םילכב שומישב לארשיב םיסוסו רב תופועב וטוסואו סולינה ברעמ תחדק יפיגנב האולחת ןויפא
 ץרווש יליג ר"ד / םיאת תויברתו םירלוקלומ

13:20-13:35 

Protozoan parasites as a cause of abortions in sheep in Israel over the last decade / Dr. 
Sharon Tirosh-Levy 

 יול-שורית ןורש ר"ד / ןורחאה רושעב לארשיב םישבכב תולפה ימרוגכ םייאת דח םיליפט

13:35-13:50 

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 

 ןידיסקהרולכ( ההשומ רורחשב תויניטע ךות תויצלומרופב שומיש לש תויביטקפאה תכרעהל in vitro ינחבמ
 תובלוח תורפב ןיטע תקלדב םיברועמה םיקדייח תחימצ בוכיע לע לוחכ רואב שומישו )דירולכ םוידיריפליטצו
 וקויב הדנוטאבאב ר"ד / שבויה תפוקתב

13:50-14:05 

A pilot study for fear-free client education: Partial results / Dr. Yon Alexandre Raileanu 

 ונאיליאר רדנסכלא ןוי ר"ד / םייניב תואצות :דחפמ ישפוח חנומל חוקלה ךוניחל ינושאר רקחמ

14:05-14:20 

Thromboelastometry as a prognostic tool in dogs with naturally-occurring heatstroke / Dr. 
Michal Yanai 

 יאני לכימ ר"ד / םוח תוכממ םילבוסה םיבלכב יטסונגורפ דדמכ הירטמוטסלאובמורת

14:20-14:35 

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 

 םיבלכ תמועל קראפה תעלות לש תיטנרובא הדידנמ האצותכ יטפס סיטינוטירפמ םילבוסה םיבלכ ןיב האוושה
 רגרב ןח ר"ד / יביטקפסורטר רקחמ – לוכיעה תכרעמב רחא םרוגמ האצותכ יטפס סיטינוטירפ םילבוסה

14:35-14:50 

Evaluation of blood spinal cord barrier disruption in cases of intraspinal aberrant migration of 
Spirocerca lupi / Sapir Yadovner 

 Spirocerca לש תיטנרבא הדידנ ירקמב הרדש טוח-םד םוסחמב העיגפ תכרעה םוקישו תוליטמב תילובאטמ הקע
lupi רנבודי ריפס / הרדשה טוח לא 

14:50-15:05 

Axis of Rotation of the canine elbow joint / Dr. Nadav Yair 

 ריאי בדנ ר"ד / בלכב קפרמה קרפמ בוביס ריצ

15:05-15:20 

 


