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 החברה הגיאולוגית הישראליתכנס 
 

אנו שמחים להציג בפניכם את רשימת מושבי ההרצאות של כנס 
מתחם מיינדסט  בהחברה הגיאולוגית הישראלית שיתקיים 

נבנתה הכנס מושבי תוכנית  . 2021 במאי 3-5בתאריכים ירוחם ב
את מגוון תחומי ידע   המייצגות.יםהועדה המדעית    .יעל ידי חברות

רשימת מושבי הכנס מצורפת  .של מדעי כדור הארץ והסביבה
 .  לחוזר זה

ההרצאות יהיו  . שלישי סיורים, סדנאות ופעילות לקהילהויום מושבי הרצאות ופוסטרים יומייים   -מבנה הכנס. 1
מושבי  בהתאם להגדרת המושב. ,על ידי הועדה המדעית ותנתנה בעברית או באנגלית שהוצעובתחומי המושבים 

גנרים. מושבי הפוסטרים יתקיימו במבנה של רצף   תחומיםיכללו  בנוסף  בי ההרצאות וושלמ  יהיו תואמיםהפוסטרים  
 בעמדות. הפוסטרים  דקות(, לפני הצגת 2-3הרצאות קצרות )

ה ועד  15.12.2020 החל מ למושבי ההרצאות והפוסטרים האתר יהיה פתוח להגשת תקצירים -הגשת תקצירים. 2
15.1.2021 . 

 פרטים על דמי ההרשמה יפורסמו במהלך החודש הקרוב.  -הרשמה לכנס. 3
את כל חברות וחברי החברה הגיאולוגית הישראלית על חשיבות תשלום דמי החבר  ות.יםמתזכראנו -. דמי חבר 4

תמיכה בכנס )ראו משמשים לעמותה לאורך כל השנה ולא רק  היות של  ומאפשרים לקיים את מגוון הפעילההשנתיים  

 ( .  fee-https://www.igs.org.il/membersבאתר האינטרנט קישור לתשלום 
 בחברה הגיאולוגית הישראלית. ן.םכתודה לכל חברות וחברי העמותה על תמיכת ות.יאנו אסיר

 
 למען שיוויון והוגנות מגדרית  החברה הגיאולוגית הישראלית

הגיאולוגית הישראלית פועלת לקידום הוגנות מגדרית ותרומה החברה 
  אופטימלית של חוקרות בקרב קהילת מדעי כדור הארץ והסביבה בישראל.

 Picture a כחלק מפעילות זו, החברה רכשה את הזכויות להקרנת הסרט

Scientist הקהילה הגיאולוגית לצפות  יוחבר ותאת חבר .יםואנו מזמינות
מציג את   הסרט   לפאנל נשים שידונו בסוגיות שעלו בסרט.בסרט ולהצטרף  

האתגרים העומדים בפני נשים במקצועות המדעים, הטכנולוגיה, ההנדסה 

( דרך סיפוריהן האישיים של שלוש חוקרות בתחומי STEMוהמתמטיקה )

: ניתן לצפות בטריילר בקישור הבא הביולוגיה, הכימיה והגיאולוגיה.

Picture a Scientists trailer 
 סרט צפייה ב
ליין  -ומאפשרת צפייה און בדצמבר 13-התתאפשר החל מהסרט  הצפייה
 .הרשמה מראש שעות. הצפייה דורשת  72למשך 

 https://forms.gle/HixfCYXMVaGtDWRg6 ההרשמה בלינק: 
  .12:00בשעה  9.12.2020 -ההרשמה תיסגר ב -שימו לב 

טופס  באמצעותלשלוח שאלות ונושאים לדיון  ות.יםאתן.ם מוזמנ
ר צפייה  מאפשהלאחר סגירת ההרשמה, תקבלו מייל ובו קישור  ההרשמה.

   שעות. 72)יום ראשון( למשך  13.12, החל מהתאריך מתאימהגמישה בסרט בכל שעה 
 לא יתקיים אירוע הקרנה מרוכז. -לשם ההבהרה 

 פאנל אתגרים מגדריים 
חגית  , (המכון הגיאולוגי) מיתארבקה )קיקי( , נקיים פאנל מקוון בהשתתפות 14:00בדצמבר, בשעה  15-בתאריך ה

, על האתגרים  יעל קירו )מכון ויצמן(ו , עינת אהרונוב )אוניברסיטה העברית(, )האוניברסיטה העברית( אפק
 . העומדים בפני נשים בקהילת מדעי כדה"א והסביבה בישראל. באפשרותכם.ן לשלוח שאלות דרך טופס ההרשמה

סלע ושרית  - מיכל אדלר נטלי ניאגו, , מיכל בן ישראלצוות המארגן:  חברות המודה מקרב לב ל החברה הגיאולוגית
  פוליבודה. -אשכנזי 

https://www.igs.org.il/members-fee
https://www.youtube.com/watch?v=rUYxkB8th2k
https://forms.gle/HixfCYXMVaGtDWRg6
https://forms.gle/HixfCYXMVaGtDWRg6

