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 הבאים:דיווחים ועדכונים בנושאים להלן 

 אי"ל –הרשמה לכנס המשותף חג"י  .1

  "ובתעשייה "דרוש/ה גיאולוג/ית ! מדעי כדוה"א באקדמיהמפגש התודות למשתתפי  .2

 חווית מיפוי גיאולוגי חדשה! – ראלי מיפוי גיאולוגי בנגב .3

 מי אנחנו? – החבורה הגיאולוגית .4

 הפרטים:כעת 

 הרשמה לכנס .1

 תהליך ההרשמה:

על  (אי"לאו  חג"יניתן לשלם רק לאחת מהאגודות ). הגיאולוגיתתשלום דמי חבר באתר החברה  .א
להגשת תקציר, תנאי  מהווה התשלום. חברות בשתי האגודות, והתשלום יקנה הפי בחיר

  .השתתפות בכנסללהרשמה ו
 

 . 23:00בשעה  30.1.2020עד יום חמישי הקרוב, תתאפשר הגשת תקציר להרצאה או פוסטר  .ב
 

היא החברה המארגנת של הכנס.  ,"ארטרא"הטופס המקוון באתר חברת לכנס בעזרת  הרשמה .ג
, 03-6384444טלפון  ,"ארטרא"-למחלקת הרישום בלשאלות וברורים אנא פנו 

igs@ortra.com  
 

באיזה סיור באיזה מהימים להשתתף, באיזה מהימים ללון במלון, ובעת ההרשמה ניתן לבחור  .ד
 התעריף לכל אחת מהאפשרויות מופיע באתר המקוון. להשתתף.

 
לאחר מכן הזמנת . 31.1.2020מלון יישמרו עבורנו עד ליום שישי בהחדרים שימו לב:  .ה

 פנוי בלבד.החדרים תהיה על בסיס מקום 
 

שרשום כפי  , ולאחר מכן התעריף יעלה15.3.2020עד לתאריך תתאפשר הרשמה מוקדמת  .ו
 . בחוזר

 
 תקבע על פי מספר הנרשמים בטופס המקוון, ונוציא על כך הודעה.  לכנס עין חמדצומת הסעה מ .ז
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https://reg.eventact.com/login?c=iDA&Event=iTX8&returnurl=%2Fwelcome%3FForm%3DignU%26c%3DiDA%26Event%3DiTX8%26lang%3Dhe&lang=he
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 מדעי כדוה"א באקדמיה ובתעשייה  ! דרוש/ה גיאולוג/ית .2

דרוש/ה גיאולוג/ית! מדעי "מפגש במכון הגיאולוגי ערכנו , 25/12/2019ביום רביעי, לפני כחודש, 
סטודנטים בכל התארים ומכלל  70וזכינו להשתתפות של למעלה מ " כדוה"א באקדמיה ובתעשייה

 מוסדות הלימוד בארץ! 

מצאנו שהמפגש ענה על צורך חשוב של הסטודנטים בהסתכלם על העתיד התעסוקתי שלהם, בין 
שקיבלנו במסגרת המשוב  .אם אקדמי, תעשייתי או פרטי, ואנו תקווה שמפגשים דומים יערכו בעתיד

 את הערכתם הרבה למרצים שהשתתפו בכינוס ואת תרומתם להצלחת האירוע! הביעו המשתתפים

למכון הגיאולוגי שאירח אותנו במשכנו החדש, ולמרצים שהתפנו מסדר בהזדמנות זו ברצוננו להודות 
 הקדישו מזמנם ליום זה:ויומם 

  ,מנהל המכון הגיאולוגיפרופ' יוסי יחיאלי 

 אמפרט, גיאולוג ראשי ברותם סימון וולין 

  דלק קידוחים ל אקספלורציה וגיאולוג ראשי של", סמנכ'קרץ( קול)דר' צבי 

 גיאולוג ראשי באקולוגעמית בראל , 

 מקורות, חברת המים הלאומיתהידרולוג ארצי, , דר' עידו נגב 

 גיאולוג צבאימעיין הראל , 

 מנכ"ל חקר ימים ואגמים לישראל ,פרופ' ברק חרות 

 'אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פרופ' סיגל אברמוביץ 

 א, האוניברסיטה העבריתוה, המכון למדעי כדיגאל אראל' פרופ" 

 המחלקה לגיאוגרפיה והסביבה, אוניברסיטת בר אילןפרופ' ישי וינשטיין , 

שהדריכו את המשתתפים בסיור  לדר' נדיה טויטש, דר' רני קלבו ודר' נדב לנסקיתודותינו גם 
 במעבדות המכון הגיאולוגי.

, חברות ועד החברה, שטרחו ועמלו רבות להקמת האירוע ללירן אשכנזי וחן קניגסברגרוב תודות 
 ולהצלחתו!

 שבאתם!מאוד שמחנו  –ולסטודנטים והגיאולוגים שהשתתפו במפגש 

 

 חווית מיפוי גיאולוגי חדשה! –ראלי מיפוי גיאולוגי בנגב  .3

וגיאולוגים ביוזמת החברה הגיאולוגית והמכון הגיאולוגי גיבשנו תכנית להפגיש צוותים של סטודנטים 

לתחרות חווייתית בתחום גיאולוגיית השדה. המפגש יהיה במתכונת של חברי החברה הגיאולוגית 

משחק משימות במטרה להעלות את המודעות והחשיבות של לימוד המיומנות הבסיסית של המיפוי 

גיאולוגי בשדה כחלק מרכזי וחשוב במסלול הכשרתו של כל גיאולוג, וזאת בדרך של תחרות חווייתית ה

 ממפים.  םבין צוותי

 השיטה:

 ,אנשים, במעמד מסטרנטים 3-4עמיד צוות ממפים שימנה תשתתף במיזם המוצע תשקבוצה כל 

ברכב בעל עבירות  תגיע מצוידת, שקורס מיפוי גיאולוגי בסיסי למדואשר כבר  וגיאולוגים דוקטורנטים

שטח בסיסית. הצוותים יתכנסו בנקודת מפגש שתקבע מראש, ויצאו יחדיו ליומיים של משימות שטח 

 בדגש מיפוי גיאולוגי ופתרון בעיות סטרוקטורליות וגיאומורפולוגיות. 

 התחרות תהיה על בסיס איכות העבודה ולא על ההספק בזמן או מהירות הנהיגה בשטח! 

 ת האירוע: מטרו

 התנסות חווייתית במיפוי גיאולוגי בשדה של אזורים סבוכים.  .1

 התייחסות לסטרטיגרפיה ולטקטוניקה האזורית והמקומית ברמת השטח. .2

 התייחסות לבעיות גיאומורפולוגיות המשולבות במצב הגיאולוגי בשדה. .3

 ברנטון, וכדומה. מפות, תצלומי אורטופוטו,  –שימוש בעזרים בסיסיים של המיפוי הגיאולוגי  .4
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כדור חוקרים בתחום מדעי גיאולוגים וקידום הבנת חשיבות גיאולוגיית השדה במסלול הכשרת  .5

 .הארץ

 התכנית: 

 במרץ. 5 -אחר הצהריים ביום חמישי הנסיים ו ,במרץ 3 -ה ,אחר הצהריים של יום שלישינתחיל 

, ומשם 90של עין יהב על כביש  בתחנת הדלק 15:00בשעה  למרץ, 3 -, ההצוותים יתכנסו ביום שלישי

 יצאו להתארגנות בשטח בנקודת הלילה הראשונה בחניון נחל מרזבה מתחת לשלוחת צלמון. 

תרגילי מיפוי בנחל מרזבה. העבודה תעשה בחוליות בהתאם לקבוצות  כויער, במרץ 4 ,ביום רביעי

עו במעלה נחל נקרות , הצוותים ייס15:00המשתתפות במפגש. לאחר גמר התרגיל, בסביבות השעה 

 חניון לילה של שביל ישראל במפגש נחל גלד עם נחל נקרות.  –אל נקודת הלינה השנייה 

נחל חדב תוך ביצוע תרגילי  –הצוותים ימשיכו בנסיעה אל נחל נקרות  ,במרץ 5 ,בבוקר יום חמישי

 . 40מיפוי. התרגיל האחרון יהיה בנחל חדב בקרבת כביש 

 .16:00סביב השעה  ,במפגש נחל חדב 40על כביש במרץ(,  5באותו היום )חמישי, סיום ופיזור 

 הערות:

 במקרה של מזג אוויר סוער או חשש משיטפונות התכנית תעודכן בהתאם.

 הרשמה:

באופן  תכקבוצה עצמאילאירוע אלינו אנחנו מזמינים חברים מהחברה הגיאולוגית שמעוניינים להצטרף 

משלה , תגיע לראלי באופן עצמאי עם רכב פעיליםגיאולוגית חברי חברה  4 – 3קבוצה תורכב מ  הבא:

תאים לתנועה בשטח שתואר לעיל(. לפרטים נוספים אנא צרו קשר מ, 4X4בעל עבירות שטח טובה )

 (.salamon@gsi.gov.il( או עמוס סלמון )yavni@gsi.gov.ilעם יואב אבני )

 צוותים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב והאוניברסיטה העברית כבר הביעו נכונותם להשתתף באירוע.

 

 ?מי אנחנו –החבורה הגיאולוגית  .4

, והוצג לראשונה פרויקט "החבורה הגיאולוגית" הוקם לפני מספר שנים ביוזמתו של דר' אורי שטנר
 ולהציג גרסה עדכנית שלו! פרויקטההשנה החלטנו לעדכן את  .2014בשנת 

, המרחבים, הים, האדמה, קומץ טיפוסים שבאהבת הארץ. החבורה הגיאולוגית לדורותיה בנויה מאתנו
פרויקט התיעוד . פילסו את דרכם המדעית ועיצבו את הנרטיב הגיאולוגי הישראלי ,והסקרנות הדמיון

 .מאגד את הסיפורים האישיים שבונים אותנו כחבורה גיאולוגית

  :בקישור הבא 2014שנת לאנא הביטו בפוסטר המעודכן 

nn8sBBYPTGEl/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1xgNulHv1xuluRGGqTWUQ 

  :בשאלון שבקישור הזהוהוסיפו הערות  שלכם החדשים פרטיםעדכנו את האנא כעת, 

https://forms.gle/qiYy5iAf3Bn3YNuw5. 

 .נציג בכנס החברה הגיאולוגית הקרוב תמעודכנתמונה האת ה
 

 בברכה,

 

 עמוס סלמוןו סיגל אברמוביץ

 ועד החברה הגיאולוגיתבשם , נשיא החברה הגיאולוגיתו נשיא סגנית

mailto:yavni@gsi.gov.il
mailto:salamon@gsi.gov.il
https://drive.google.com/file/d/1xgNulHv1xuluRGGqTWUQnn8sBBYPTGEl/view?usp=sharing
https://forms.gle/qiYy5iAf3Bn3YNuw5

