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התקציריםהגשת

ומדליותלפרסיםמועמדותהגשת

וצילומיםקצרההרצאה,פוסטריםלתחרויותרישום

.בישראלמיםלמשאביוהאגודההישראליתהגיאולוגיתלחברההמשותףהשנתילכנס

.2020,למרץ26–24,חמישיעדשלישיבימים,החמישהמעלה,יעריםבמלוןיערךהכנס

.כחודשבעודיפורסמו,אחרותומנהלותיעריםבמלוןוללינהלכנסותשלוםלרישוםהנחיות

פוסטראולהרצאהתקציריםהגשת1.

ולעקוב,ל"איאתראוי"חגבאתרלקישורלגשתמתבקשיםתקצירבהגשתהמעוניינים

.האגודותשתישלבאתריםנמצאיםתקציריםלהגשתופורמטהנחיות.ההוראותאחר

.מילים300למוגבלהתקצירגוףשאורךלבשימו

אנו.(המצורףבנספחראשוניתרשימה)התקצירלהצגתהמועדףהמושבאתלצייןיש

לאאבל,פוסטראולהרצאה,המבוקשלמושבהעדפהבנושאהבקשותאחרלמלאנשתדל

.ניתןזהתמיד

שהמושבהאפשרותאתונבדוקמראשזאתלצייןמתבקשיםבאנגליתלהרצותהמעוניינים

.באנגליתיתנהלכולו

.LandscapeאוPortraitבמצבלהציגניתן',סמ120X90מרביותמידות:פוסטרים

19.1.2020, הגשת תקצירים תתאפשר עד ליום ראשון
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הוקרהואותותפרסים2.

:הבאיםהפרסיםאתזובשנהלהעניקמבקשתל"אי

.Iשלבתחומיםמצטיינתמאסטרלעבודתל"אימטעםמוענק:גולדשמיטפרס

,(מאסטר)שנילתוארגמרעבודותלהגישניתן.מיםמשאביוניהולהידרולוגיה

להגישישהעבודהאת.התוארסיוםממועדשנים3-מיותרעברושלאובתנאי

-קמאילתמיר,המנחהשלהמלצהמכתבבצירוף,PDFבפורמט

tamirk@volcani.agri.gov.il.12/1/2020:להגשהאחרוןמועד.

.IIבעלילאנשיםמוענקהתואר:מיםלמשאביהישראליתהאגודהשלכבודחבר

עללהמלצה.ישראלשלהמיםומשאביההידרולוגיהלתחומימשמעותיתתרומה

מכתבבצרוף,nido@mekorot.co.ilנגבלעידולפנותניתןכבודחברלאותמועמד

.מנומק

:הוקרהואותותפרסיםמספרזובשנהלהעניקרשאיתי"חג

.Iאו,האחרונותהשניםבשלוששפורסםמצויןלחיבורל"זפרוינדרפאלש"עפרס

שפורסמוחיבוריםבמספרביטוילידישבאהומצטיינתמצטברתמדעיתלתרומה

.האחרונותהשניםבחמש

.IIעולהאינושגילוצעירחוקרידיעלשנכתבמקורילחיבורל"זגרדרפרץש"עפרס

.שנים36על

.IIIהארץכדורמדעיבתחוםבישראלהחברהלמעןפעילותעבור(מדליה)הוקרהאות.

.IVהגיאולוגיתהחברהשלכבודחברות

.Vהארץכדורמדעיבתחוםמצטיינתיישומיתעבודהעבורהולון'גפרס.

.VIמרכיבהכוללתהארץכדורמדעיבתחוםמצטיינתעבודה":עבורל"כיפרס

,העמותהחבריסטודנטים:הינםזהלפרסמועמדים."שדהעבודתשלמשמעותי

.ומעלהשנימתואר

לקבלת.החברהבאתרהמופיעי"חגבתקנוןמפורטיםמועמדיםלהגשתהקריטריונים

.סלמוןלעמוסלפנותישל"כילפרסבאשרנוספיםפרטים

לנשיאישירותתועבר,לעילכאמורההוקרהלאותאולפרסלמועמדיםאולמועמדהצעה

מיוםיאוחרלא,מנומקמכתבבצירוף,salamon@gsi.gov.ilסלמוןעמוס,העמותה

.26.1.2020,ראשון

.העמותהשלהשנתיהכנסבמהלךשייערךחגיגיבטקסיוענקוההוקרהואותהפרסים
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חברדמיתשלום3.

.125₪:המחירמחציתישלמווגמלאיםסטודנטים,250₪עלעומדיםהשנההחברדמי

כלעל.לשלםלהתחילוניתן,פתוחהאחרותבדרכיםאואשראיבכרטיסלתשלוםהאפשרות

בשתיחברים.האגודהשלבאתר,שייךהואאליהלאגודההחברדמיאתלשלםמשתתף

להרשמהתנאייהווההתשלום.בחירתםפיעלמהשתייםלאחתרקלשלםרשאיםהאגודות

.בכנסוהשתתפות

:י"לחג

יבוצעוהתשלוםחברדמיתשלום:לקישורלהיכנסישאשראיבכקטיסמקווןלתשלום

.(רשוםמשתמשאוכאורח)במחשבאובניידPAYBOXאפליקציתדרך

אשכנזילשריתלשלוחישהישראליתהגיאולוגיתהחברהלפקודתק'בצתשלום-

.חצבה,יאירתחנת,המלחויםמדברפ"מובכתובתפוליבודה

ל"לאי

זהלקישורלהיכנסישאשראיבכרטיסמקווןלתשלום.

לשלוחישק'הצאת."מיםלמשאביהישראליתהאגודה"לפקודתק'בצלשלםניתן

.99107שמשבית800.ד.ת,מיםלמשאביהישראליתהאגודה:לכתובת

עדיף)שיבקשלמיבדוארתישלחאולכנסההגעהבזמןתינתןהחברדמיעלחשבונית

.(לכנסלהמתין

תחרויות4.

החבריםאתמזמיניםואנחנוהאגודותלשתימשותפותתהיינההשנההתחרויות

!בהןלהשתתף

.Iפוסטרים

במקומותלזוכיםפרסיםויוענקו"המצטייןהפוסטר"תחרותנקייםהשנהגם,כמנהגינו

המלצות.גובהמ"ס120עד,רוחבמ"ס90עד:הפוסטרממדיעללהקפידיש.הראשונים

:הבאבקישורלמצואניתןפוסטרלעריכת(...מחייבלא)נוספיםודגשים

https://www.extension.iastate.edu/sites/www.extension.iastate.edu/files/winne

bago/WhatMakesaGoodPoster.doc

https://www.igs.org.il/members-fee
https://gateway20.pelecard.biz/PaymentEnquiry/ItemsSelection?peGUID=eec67f99-5e9d-4576-9cd7-cf2c7ad000c8
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.IIקצרההרצאה

הנדסיים,מדעייםנושאיםשלוהנגשהתמצותלעודדנועדההקצרהההרצאהמסגרת

פיעלתתקייםהתחרות.דקותשלושבנותהרצאותבאמצעות,מגוונותבדרכיםוטכנולוגיים

,FameLab(https://www.cheltenhamfestivals.com/science/famelab/rules/)תקנון

:שעיקריה

.המרצהבחירתלפי,האגודותשתישלהענייןנושאיבתחוםדקות3בתהרצאה1.

.אחראלקטרוניעזרכלאובמצגתלהיעזרניתןלא2.

להתארגנותזמןיינתןלאואולם,לבמהלהעלותושניתןאחראביזרבכללהיעזראפשר3.

.הדקות3-למעבר

FameLabשלYouTube-הבעמודלמצואניתןקצרותלהרצאותדוגמאות

(https://www.youtube.com/user/famelab).

הרצאתםשלקצרצרותיאורנושאלשלוחמתבקשיםלהירשםהמעוניינים

.״.....-קצרההרצאה״תחרותהכותרתתחת,vaad@igs.org.ilלמייל

.IIIצילומים

.שלהםהצילומיםבמיטבאותנולשתףהאגודותשתיחבריאתמזמיניםאנו

מעניינותוהידרולוגיותגיאולוגיותתופעותבהןתמונות3עדלשלוחרשאימשתתףכל

הזוכותהתמונות.האגודותשלפעילויותאומסיוריםוכן,מהמעבדהאומהשדהומרהיבות

.לצלמיםמלאקרדיטמתןתוך,החברותבאתריויפורסמוהוועדהע״ייבחרו

,אינטרנטבאתרלהצגההמתאימהגבוההבאיכותלשלוחישהמוצעותהתמונותאת

-צילום״תחרותהכותרתתחת,vaad@igs.org.ilלמייל720x1280לפחותשלברזולוציה

״.....

בכנסופרסוםחסויות,לתרומותבקשה5.

היעדוקהלהמשתתפיםמספרמבחינתאטרקטיבימאודלהיותצפויהמשותףהכנס

בהקדםלפנותמתבקשיםלכנסחסויותלתתאו/ופרסומיחומרלהציגהמבקשים.המקצועי

:האגודותשלהקשרמאנשילאחד

.galyasur@gmail.com,העמותהמזכירת,יסעורגל:י"חג

-050או02-5005494בטלפוניםויטנברגסילבי'גב,האגודהלמזכירתלפנותניתן:ל"אי

.eyal@eyal-water.org:האגודהשלהמיילכתובתדרךאו,(נייד)5063076

https://www.cheltenhamfestivals.com/science/famelab/rules/
https://www.youtube.com/user/famelab
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מנהלות6.

.הועדומזכירר"יוסגן,ר"יולתפקידיםבחירותיערכוהשנה:ל"אילועדבחירות.א

ועדחבריכמהכןכמו.witsylvie@gmail.com-ויטנברגלסילבילפנותמוזמניםהמעוניינים

המעונייניםהחבריםלכלקוראיםואנו,פעילותשנותמספרלאחרלפרושהשנהעומדים

.ועדכחברימועמדותםאתלהציעלתרום

עלויותעלפרטיםויכלולכחודשבעודיפורסם:ולמלוןלכנסלהרשמהקוראקול.ב

.הכנסשלראשוניתותכניתהסיוריםתכנית,ההרשמהאופן,בכנסההשתתפות

!להיענותכםמצפים

החברה הגיאולוגית הישראלית

נשיא, עמוס סלמון

סגנית נשיא, סיגל אברמוביץ

גזברית, פוליבודה-שרית אשכנזי

יעל לשנו

לירן אשכנזי

חן קניגסברג

פרוכטערן 

מזכירה, גל יסעור

אתר אינטרנט, קובי חבושה

האגודה הישראלית למשאבי מים

ר"יו, עידו נגב

ר”סגן יו, תמיר קמאי

מזכיר, רועי שפירא

מזכירות רישום, ויטנברגסילבי

גזבר, נוי-נעם בר

עדי לוי 

טנזר-לוינשטרןאלאנה

קליסמןדורון 
אלעזר ראובן

mailto:witsylvie@gmail.com


ל"אי-י"הצעות למושבים לכנס חג

הישראליהגיאולוגיתלחברההמשותףהשנתילכנסהמוצעיםהמושביםרשימתלהלן

,האגודותלשתימשותפיםמושביםכוללתהרשימה.מיםלמשאביהישראליתולאגודה

.כלליםמושביםורשימההנוכחילכנסשהוצעומיוחדיםמושבים

בעבריתקצרותיאורכותרתהגישואנאהמעוניינים,נוספותלהצעותפתוחהעדייןהרשימה

.(nido@mekorot.co.il)ל"ואי(salamon@gsi.gov.il)י"לחגהמושבשלואנגלית

ל"אי-י"חגמשותפיםמושבים.1

בישראלמיםומשאביוהסביבההארץכדורמדעיבתחוםלאומיתמדיניות.א

אועבודהתכניותוגיבושהחלטותלקבלתכבסיסוהצעותכללים,רעיונות:המדעמשרדבחסות

.לאומיותמטרותלהשגתפעולהתכניות

ל"קקמושב.ב

בהמשךיפורט:ל"קקבחסות

וסביבהגיאולוגיה-מסוכנתפסולתקבורת.ג

דודבןקלייןעפרה

בישראלוהביצועהתכנוןרשויותלביןוהמיםהסביבה,א"כדהמדעיבין:פאנל.ד

מדעיבתחוםהמקצועאנשילביןבישראלוהביצועהתכנוןהרשויותביןהקשרחיזוק:דוראורי

-4סביב)רפרנטים'מסיכלולהפאנל.הצדדיםשנילרווחת,המיםומשאביהסביבה,הארץכדור

זהותשאלות'מסהראשוןבחלקויכלול,שירותיהםאתצורכיםאוגיאולוגיםמולשעובדים(5

.(ת"שו)הקהלעםמונחהשיחואז,כלליותשאלות'מס,הפאנלחברילכלשיופנוקצרות

וביםביבשהוגלישותמדרונותיציבות.ה

והןהבסיסיהמחקרבהיבטהןחשובוגלישותמדרונותיציבותמחקר:כץועודדטובסימןשלו

הבנת,ביםתשתיותשלמואץפיתוח,סיסמייםובפרטגיאולוגיםסיכוניםבהערכות:היישומי

מרציםמזמיניםאנו.ליםמהיבשהחומרותנועתאקלימייםשינויים,הנוףהתפתחותתהליכי

.זהבמושבעבודתםאתלהציגמדרונותויציבותגלישותלחקרהנוגעיםשוניםמתחומים

והידרוגיאומורפולוגיההידרוגיאולוגיה.ו

מיםמקורותשלהמלחהותהליכיגיאוכימיה.ז

המלחיםשלגיאולוגיה-בהידרונושאים.ח

mailto:salamon@gsi.gov.il
mailto:nido@mekorot.co.il


.הענייןפיעלכמשותפיםיוגדרונוספיםמושבים

י"חגמיוחדיםמושבים.2

פלנטריתגיאולוגיה.א

כדורשאינםחללייםבגופיםתהליכיםהבוחניםגיאולוגיהקשראואופיבעלימחקרים:נאוררואי

לתהליךכאנלוגהארץבכדורשמבוצעיםאו(...אסטרואידים,ירחים,לכתכוכבילמשל)הארץ

.הארץלכדורמחוץהנחקר

למסלעהאדםביןהקשר.ב

השונותההתיישבותתקופותלאורךהדוקקשרהינולמסלעהאדםביןהקשר:אלינסוןרתם

אתבוחצב,בתיואבניאתממנוחצב,לצרכיובמסלעהשתמשהאדם.והעולםהארץברחבי

ובפרט,הסביבתייםמהגורמיםהושפעועתיקיםיישוביםלמקםהיכןשלוהשיקוליםמגוריומערות

.השונותהתקופותלאורך,למסלעהאדםשביןבקשריעסוקזהמושב.המסלעמגורם

דינמיתגיאומורפולוגיהבין–נוףמעצביככוחותטקטוניתודפורמציהזורמיםמים.ג

למורפוטקטוניקה

ביטוייומגווןעלהאקלים,הזורמיםהמיםשביןהמורכביםהיחסיםאתיבחןזהמושב:אבנייואב

–לחודאוביחד–מתבטאיםאלהכלוכיצדושבוריםמורמיםמבניםהיוצרתהטקטוניתוהפעילות

.(?מאדים)אחרותפלנטותשלואףהארץכדורשלהנוףבעיצוב

בישראלהטבעמחצבישלפליאוסביבתייםהיבטים.ד

זמן,השקעהסביבותבתנאיהנוגעיםלמחקריםפונים:מור-שניידרואיהפוליבודה-אשכנזישרית

פצלי,פוספטיםכדוגמתבישראלהנפוציםהשוניםהטבעמחצבישליצירתםואופיההשקעה

סדימנטולוגיה,פליאונטולוגיה,גיאוכימיהכגוןהמחקרתחומימכל,שוניםומינרליםנפט,גז,שמן

.וסטרטיגרפיה

הארץכדורבמעטפתגאוכימייםהיבטים.ה

אלעזרעודד

הנדסיתגיאולוגיה.ו

מחקריםהמשלביםרביםפרויקטיםשללפיתוחםמביאהבארץהתשתיותתנופת:מזור-בקוןדגן

שלופוסטריםהרצאותלתוכוירכזהמוצעהמושב.הנדסיתגיאולוגיהשלמגווניםבתחומים

וכןוסיסמולוגיהגיאולוגייםסיכונים,והקרקעהסלעמכניקת:בנושאיםובעולםבארץמחקרים

.סלעיםשלהפטרופיזיקהבתחוםחידושים

ארכיאולוגיםבמחקריםגיאוכימיותשיטותיישום.ז

בחומריםיסודותוריכוזיבנפיצותשימושהעושהמחקרתחוםהואגיאוכימיה:לבןהריהודית

מחומריםהםאףעשוייםהעתיקבעולםשחומריםמכיוון.הארץכדורבמדעיבעיותלחקרטבעיים

.זהמתחוםלחקריםלתרוםיכולגיאוכימיוידעבשיטותשימוש,ומחצבאבן,חרביתכגוןטבעיים

מחקרנתונילניתוחבגיאולוגיהחדשותשיטות:גיאואינפורמטיקה.ח

ממאגרינתוניםוניתוחלעיבודחדשותשיטותמצויותכיוםהגיאולוגיהמחקרבחזית:לשנויעל
bigבשימושהעושיםתחומיםממגווןלמחקריםקוראיםאנו.גדוליםמידע data,ולמידתמודלים

גםכמו,בגיאואינפורמטיקההעתידיותהאפשרויותמגווןאתלהציגהיאהמושבמטרת.מכונה

.ועודאדמהרעידות,אקליםלתחזיותנתוניםניתוחכדוגמתמעשייםשימושים



בישראלאדמהרעידותסיכוני.ט

.אדמהלרעידותישראלמדינתלהיערכותההיגויועדת

אדםידימעשהוהשפעותטבעייםתהליכיםחקר:בפלאונטולוגיהחידושים.י

תהליכילזהותמנתעלהמאובניםברקורדבשימושיתמקדזהמושב:פורסטנברג-אדלמןיעל

אתהבוחניםבנושאיםבברכהיתקבלותקצירים.אקולוגיותמערכותשלוהתאוששותשימור

מודרניותבגישותושימוש,היסטורירקורדזיהוי,ואנתרופוגנייםטבעייםשינוייםביןההבדלים

.גדוליםנתוניםמסדיבסיסעלפליאונטולוגילניתוח

:י"חגנוספיםמושבים

 The Dead Sea
 Earthquakes
 Engineering geology
 Geochemistry
 Geomorphology
 Geophysics
 Hydrocarbons and resources
 Industry and resources
 The Levant basin
 Magmatic and metamorphic petrology
 Oceanography
 Paleoseiemoloygy
 Structural geology

ל"אימיוחדיםמושבים.3

גוברתוודאותאישלתנאיםתחתמיםמשאביוניהולאקליםשינויי.א

אקוויפריםשלמנוהלתהעשרה.ב

?קיימא-ברמצביוצריםאיך–מיםמשאביוניהולחקלאות.ג

קורצמןדני

:ל"אינוספיםמושבים

תהוםמישלהידרולוגיה

עילייםמיםשלהידרולוגיה

רווילאתווךשלהידרולוגיה

הערבהשלמיםואספקתבהידרולוגיהנושאים

בארץמיםמשאבישלעתידיוניהולאקליםשינויי

ומשקעיםהידרומטאורולוגיה

וכוחקלאיתמפעילותכתוצאהמיםזיהום,להשקיהמים:וחקלאותמיםמשאבי'

תעשייתייםזיהוםממקורותמיםמקורותשלזיהום

מזוהמיםאקוויפריםשיקוםGroundwater Remediation
ותעשייתייםחקלאיים,ביתייםשפכיםשלוהשבהטיפול,ניטור

אקוויפריםשלמנוהלתהעשרה(Managed Aquifer Recharge)–ואחריםמנשה,ן"שפד

(...'וכותאגידים,הולכה,אגירה)בישראלהמיםאספקתבמערכותהתפתחות

ישראלשלהמיםלמשאביהנוגעיםאחריםנושאים


