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       Registration                                                                                                                                  התכנסות 8:00-8:30

8:30-8:40 

8:40-8:50 

                                                           Opening words by Prof. Gad Banethפרופ' גד בנעט מאת דברי פתיחה

 מאת פרופ' מרב שמיר ופרופ' רון עופרי יצחק בר )יום טוב( דברים לזכר פרופ' רעיה ווייט ופרופ' רוברט

In memory of Prof. Rhea White & Prof. Robert Y. Barishak 

By Prof. Merav Shamir & Prof. Ron Ofri 

    רות ואן דר ליד"ר  יתמרכז תמפי אורח מוזמנת ההרצא 8:50-9:30

 התפוסה במכלאה ולהציל יותר חייםכיצד ניהול זמן השהייה של בעלי חיים במכלאות יכול להשפיע על 

State of the art lecture by Dr. Ruth van der Leij 

How management of the Length of Stay of shelter animals can influence the capacity of an 

animal shelter and save more lives 

  Abstracts: Details below                                                                                          רוט למטהיפ :תקצירים 9:30-10:05

 Coffee break                                                                                                                              הפסקת קפה 10:05-10:30

    להמית או לא להמית? דילמות בהמתת חסד במכלאות: פאנל דיון 10:30-11:30

Round table panel discussion: To euthanize or not? Dilemmas of euthanasia in shelters  

 Prof. Eyal Klement: Moderator                                                                            פרופ' אייל קלמנט: מנחה

"ר נירית ציפורי ד, רות ואן דר לי"ר ד ,החיים-בעלילמען זכויות  השדולהיו"ר  יעל כהן פארן כנסתה תברח: משתתפים

 וגברת ליאת מורגן. , ד"ר עידית גינטרףסיאטל ברקי, ד"ר 

r. D, Lobby for the Protection of Animalsthe hair of c Yael Cohen ParanKnesset member : Speakers

Ruth van der Leij, Dr. Nirit Tzipory-Barki, Dr. Tal Assif, Dr. Idit Gunther and Ms. Liat Morgan. 

 Abstracts: Details below                                                                                           רוט למטהיפ :תקצירים 11:30-12:30

                                                                                                                                       Lunchארוחת צהרים 12:30-13:15

 Abstracts: Details below                                                                                           רוט למטהיפ :תקצירים 13:15-14:30

 Coffee break                                                                                                                              הפסקת קפה 14:15-14:30

 רות ואן דר לי   ד"ר  מפי אורחת מרכזית מוזמנת ההרצא 14:30-15:10

 במכלאות התפרצות מחלות זיהומיותניהול 

State of the art lecture by Dr. Ruth van der Leij 

Outbreak management of infectious diseases in animal shelters 

 Dr. Yael Shilo-Benjamini                                     Closing words byבנימיני-ד"ר יעל שילומאת  מילות סיום 15:10-15:15

  



  Abstracts  9:30-10:05    תקצירים

Benjamini-Dr. Yael Shilo :Moderator 

Information from the national dog database may reveal factors relevant to the dog 

overpopulation problem in Israel / Liat Morgan 

 ניתוח נתוני המרכז הארצי לרישום כלבים להבנת הגורמים המשפיעים על בעיית ריבוי הכלבים

 ליאת מורגן / המשוטטים/נטושים בישראל

9:30-9:40 

Risk analysis for a dog to be adopted or wait for a longer time at the shelter in Israel / Liat 

Morgan 

 ליאת מורגן / ניתוח גורמי סיכון של כלב להיות מאומץ או להישאר תקופה ארוכה יותר בכלביות בישראל

9:40-9:55 

Geographic matching in an online pet-adoption market / Beata Shwartz 

 ביאטה שוורץ/  דפוסים גיאוגרפיים בשוק מקוון לאימוץ כלבים

9:55-10:05 

 

  Abstracts  11:30-12:30   תקצירים 

Benjamini-Dr. Yael Shilo :Moderator 

Rabies antibody titer survey among post-rabies vaccinated dogs imported to Israel / Tomer 

Nissimyan 

 / תומר ניסימיאן כנגד כלבתסקר רמת נוגדני כלבת של כלבים מיובאים לישראל, לאחר חיסון 

11:30-11:42 

Evaluation of anesthesia with alfaxalone and midazolam in Egyptian fruit bats (Rousettus 

aegyptiacus) and the effect of flumazenil reversal on recovery / Yael Shilo-Benjamini 

( Rousettus aegyptiacusבעטלפי פירות מצריים ) midazolam -ו alfaxaloneהערכה של הרדמה עם 

 בנימיני-/ יעל שילו על ההתאוששות flumazenilוהשפעת מתן האנטגוניסט 

11:42-11:55 

Seasonal morbidity of Staphylococcus aureus in Egyptian fruit bats (Rousettus aegyptiacus) / 

Maya Weinberg 

 מאיה ויינברג/  (Rousettus aegyptiacusבעטלפי פרי )  וסאאוראסטפילוקוקוס חוזרת של  עונתיתתחלואה 

11:55-12:07 

 Carriage of extended spectrum β-lactamase and AmpC-producing enterobacteriaceae 

(ESBL/AmpC-E) in petting zoos in Israel: A zoonotic hazard? / Anat Shnaiderman-Torban 

בפינות  AmpC -( וESBL)  extended spectrum β-lactamaseמייצרי   אנטרובקטריאציאהנשאות חיידקי  

 טורבן-/ ענת שניידרמן חי בישראל: סיכון זואונוטי?

12:07-12:20 

The Israel Journal of Veterinary Medicine: A reflection of Israel’s veterinarians’ 

achievements / Trevor Waner 

 / טוביה וינר הישגים של וטרינרים ישראליםהעיתון הישראלי לרפואה וטרינרית: רפלקציה ל

12:20-12:30 

 

  



  Abstracts  13:15-14:30   תקצירים 

היידי )קומה שנייה( אודיטוריום  
Heidi Auditorium (2nd floor) 

Moderator: Dr. Amir Steinman 

)קומת כניסה( אודיטוריום מילסטון  
Millstone Auditorium (entrance floor) 

Moderator: Dr. Yael Shilo-Benjamini 

 

The effect of a cricoid stent on the rima 

glottidis and intraluminal laryngeal 

pressure in dogs – A cadaveric study / 

Raya Atamna 

 -על שטח ה cricoid -השפעת הנחת משתל באזור ה

rima glottides מחקר  - והלחץ התוך גרוני בכלבים

 ראיה עתאמנה/  על גופות

Blood-brain barrier dysfunction in canine 

epileptic seizures detected by dynamic 

contrast-enhanced magnetic resonance 

imaging / Erez Hanael 

 מח בכלבים עם עוויתות-פגיעה במחסום דם זיהוי

ת תהודה ייע״י אנאליזה דינאמית של הדמ אפילפטיות

ארז חנאל/  מגנטית  

13:15-13:27 

A new sustained release formulation of 

florfenicol for use in pigs / Eran Lavy 

פורמולציה חדשה של פלורפניקול בשחרור מושהה 

 / ערן לביא לשימוש בחזירים

The prognostic value of the Koret CT score 

of dogs with traumatic brain injury / Kira 

Rapoport 

הערך הפרוגנוסטי של סולם דירוג מבוסס טומוגרפיה 

פגיעת  ( בכלבים עםKoret CT scoreממוחשבת )

 פורטו/ קירה רפ מוח טראומטית

13:27-13:40 

Peak antebrachiocarpal joint amikacin 

concentration following cephalic vein 

regional limb perfusion in standing horses / 

Kajsa Gustafsson 

ריכוז שיא של אמיקצין במפרק האנטברכיוקרפאלי 

/  לאחר עירוי תחת חסם עורקים בסוסים עומדים

 קייסה גוסטפסון

Urinary heat shock protein as an early 

marker of kidney injury in dogs undergoing 

different types of surgery / Anastasya 

Kavkovsky  

Heat shock protein  מוקדם לפגיעה  כסמןבשתן

/  כלייתית בכלבים העוברים סוגי ניתוחים שונים

 קבקובסקיאנסטסיה 

13:40-13:52 

Synovial fluid concentration of 

Metronidazole following standing regional 

limb perfusion in horses / Kajsa 

Gustafsson 

ריכוז מטרונידזול בנוזל סינוביאלי לאחר עירוי תחת 

 / קייסה גוסטפסון חסם עורקים בסוסים עומדים

Novel bulking agent for the treatment of 

urinary incontinence in dogs / Hilla Chen 

 

Bulking agent  בכלבים  לטיפול בבריחת שתןחדש

 הילה חן /

13:52-14:05 

Identification and genetic characterization 

of West Nile virus strains in Israel with 

respect to their virulence and pathogenesis 

/ Gili Schvartz 

גנטית בין זנים שונים של נגיף קדחת זיהוי והשוואה 

/  מערב הנילוס בישראל בהתייחס לאלימות ופתוגנזה

 גילי שורץ

Trends in serum cobalamin, folate and total 

iron binding capacity concentrations in 

pregnant bitches and their association with 

hematological parameters and neonatal 

survival / Ran Nivy 

מגמות בריכוזי קובלמין, פולט, ויכולת קשירת ברזל 

 כללית בסרום של כלבות בהריון, והקשר בינם

 רן ניבי/  ם ושרידות נאונטליתילמדדים המטולוגי

14:05-14:17 

Use of anti-salmonella antibodies as a 

mean to evaluate efficacy of maternal 

antibody transfer in broilers / Yossi Wein 

השימוש בנוגדנים כנגד סלמונלה כסמנים לבחינת 

יוסי /  יעילות העברתם של נוגדנים אימהיים בפטמים

 ווין

The contribution of baseline cortisol to 

interpretation of the ACTH stimulation test 

in the diagnosis of canine 

hyperadrenocorticism / Ran Nivy 

לי לפענוח תוצאות מבחן אהתרומה של קורטיזול בז

באבחון  ACTHסטימולציה עם 

 רן ניבי / בכלבהיפראדרנוקורטיסיזם 

14:17-14:30 

 


