
 
 
 
 

 בישראל החברה למען פעילות עבור הגיאולוגית החברה של מדליה, - ההוקרה אות
 הארץ כדור מדעי בתחום

 

 כי לתעודה וזאת

 הול ון'ג דר'

 2020 לשנת הגיאולוגית החברה של (מדליה) הוקרה באות זכה

 הארץ כדור מדעי בתחום ותרומתו פעילותו על כהוקרה
 הפצתה על ושוקד וממדים, היקף רחבת וחלוצית, מדעית בעבודה רבות שנים מזה עוסק הול ג'ון דר' 

 דרכים של רחב במגוון ובעולם, ארץב הרחב ולציבור הארץ כדור מדעי בתחום לחוקרים והנגשתה
 יוזמות לאינספור מימונו, ואף התנדבותו מרצו, יכולותיו, כשרונו, במלוא ומתנדב נרתם ג'ון ואופנים.
 כמה לציין נבקש כאן אך ג'ון, של הרבות פעילויותיו את מלסכם היריעה תקצר דרך. ופורצות חלוציות

 מיפוי ישראל, של הדיגיטלי הגובה מודל ממדיים, תלת ומודלים לוויין הדמאות שבהן: מהבולטות
 המלח, ים התיכון, בים ישראל של והכלכליים הטריטוריאליים המים גופי של וגיאופיסי בתימטרי
 לחוקרים נגישים הללו הנתונים בסיסי כל הערבי. הלוח סובב אף ולאחרונה אילת, מפרץ הכנרת,
 העיניים. מאירי פוסטרים גבי על הרחב לציבור ומוצגים הארץ כדור מדעי בתחום
 של לאור הוצאתם אזורנו: על הקיים הגיאולוגי הידע בשימור מתמקד ג'ון ולחדשנות, לחידוש במקביל

 מאות של גבוהה באיכות סריקה מיזם התיכון; הים מזרח של הגיאולוגיה את המסכמים כרכים שני
 הידרולוגיים, גיאופיזיים, לוגיים,גיאו אוקינוגרפים, דוחות ודוקטורט, שני לתואר מחקר עבודות

 הגיאולוגית החברה של והסיורים התקצירים חוברות ואף וגיאוגרפיים, מטאורולוגיים-קלימטולוגיים
 הרחב. לקהל נגישים כולם לדורותיה,

 בישראל ואגמים ימים לחקר במכון הספרייה ידע: והפצת לשימור מרכזים שני פתח ג'ון ועוד, זאת
 העברית באוניברסיטה הארץ כדור למדעי במכון ניב מרכז ולאחרונה לרוב, דוחותו מפות כוללת אשר

 הקרח מדף על שעבדה ,Sabvaba – מדעי מחקר רחפת ובנה הול דר' יזם לאחרונה בירושלים.
 שני והפיק יזם ג׳ון במקביל ומטאורולוגיים. גיאופיזיים סיסמיים, נתונים ואספה הארקטי באזור הקפוא
 ובעולם. בארץ שמוקרנים המיזם על םתיעודיי סרטים

 לחינוך המדעי, למחקר נגישות והן בפז, יסולא לא שערכן מדעי למחקר תשתית עבודות הן אלה כל
 מכבד ג'ון שלה, ההוקרה באות ג'ון את מכבדת הגיאולוגית משהחברה יותר הרחב. ולציבור הסביבתי

 בה! ובחברותו בנוכחותו החברה את

 

 (מדליה) ההוקרה לאות ביותר ראוי הול ג'ון דר' את השיפוט וועדת חברי מצאו אלה הישגיו לאור
 2020 לשנת הארץ כדור מדעי בתחום בישראל החברה למען פעילותו רעבו הגיאולוגית החברה של
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