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תיאור קצרמדריכיםנושא הסיור

:  הרי יהודה בדגש. 1

תופעות ליתולוגיות המלוות  . א

את יצירת הפלטפורמה  

;  בקרטיקוןהקרבונטית 

מערת שורק  . ב

;איתן שש ויואב אבני. א

ואבנר  מטיוס-ברמירה . ב

אילון

הסיור יתמקד בתחנות המציגות מאפיינים ליתולוגיים  

בעיקר  )ותופעות צרור ( בעיקר דולומיטים)קרבונטיים 

המלוות את היחידות  ( קוורץ ועדשות צורגיאודות, קוורצוליט

השונות הבונות את החתך הגיאולוגי של הרי  הסטרטיגרפיות

בנוסף יבחנו תופעות במעבר מגג חתך חבורת יהודה  . יהודה

אל חתך חבורת הר הצופים המופיעות במפנה המערבי של  

חלקו השני של  . קמר יהודה הנוחת אל קער השפלה הגבוהה

הסיור יוקדש למערת שורק ונקבל הסבר על המחקרים  

.  המתבצעים במערה זה שלושה עשורים

אקלים  , יחסי טקטוניקה.2

ותהליכי פני שטח בהרי יהודה
אורי ריב וארי מטמון

עדויות לתהליכי פני שטח המעצבים את נוף  : שלוחת הרטוב

מניפת הסחף הנטושה בזנוח המייצגת משטר  ;הרי יהודה כיום

מחשופי גלישות קדומות וקונגלומרט  ;ארוזיה שונה מהנוכחי

;באזור נחל קטלב ומשמעותם בנוגע להתרוממות הרי יהודה

ואקוויפר ההר  , מעיינות, נתוני שטפי מומסים בנגר: סטףעין 

ודיון ביחסים בין קצבי בליית הסלעים הממוצעים על פני  

ודיון  ,אקלימיות-הפלאותקופות שונות ובמשמעויות 

.בהתפתחות נוף הרי יהודה מהנאוגן

קצת היסטוריה של  : הר איתן.3

התיישבות והרבה גיאולוגיה של  

העתיד

דני  , יניב דרבסי, אמוץ עגנון

יוני  , אינגה בויאנג׳ו, גולן

רן שמש, ישראל

הדגמת  ; (דגש על אמצע המאה העשרים)רקע היסטורי 

,  אפליקציות, רחפנים: טכנולוגיות בשירות קורס מיפוי גיאולוגי

xrfנישא

ימיות וסדימנטים  -תעלות תת. 4

בין הרי יהודה ואגן  אוליגוקניים

הלבנט

רני  , עזרא זילברמן, עודד בר

קלבו וחיים בנימיני

אוליגוקן  –בסיור יוצג חתך הסלעים מגיל איאוקן מאוחר 

מ "ק15החושף מערכת תעלות ברוחב , בשפלת יהודה

שהובילה זרמי עכירות מהרי יהודה אל אגן הלבנט

–מפעל נשר רמלה . א. 5

טכנולוגיה וקיימות סביבתית  

; בייצור צמנט

באזורארכיאולוגיה.ב

שביט ,גינזבורגחמי : נשר. א

;ואורי מוראלקייםברוך ,דן

לזני'גורזאמיר . ב

המעבר לשימוש בתחליפים  , חומרי גלם טבעיים בייצור צמנט

וכן  , אתגרים סביבתיים ופתיחת השוק לתחרות יבוא, ובפסולות

.תפעוליים והסדרתיים של מחצבת אבן הגיר, היבטים גיאולוגים

ליתולוגיה ותפוצת הסלעים  . 6

בנקרופוליס של ירושלים  

בתקופת בית שני

זיסו ובועז זיסו-נורית שטובר

בסיור נדון בתפוצת מערות הקבורה שזוהו ומופו באזור  

בהקשר לתכונות הפיזיקליות של הסלע בו הם ,ירושלים

במטרה ללמוד על חיי הקהילה ומנהגי הקבורה  ,חצובים

היהודיים בשלהי התקופה ההלניסטית ובראשית התקופה  

נבחן שיטות חציבה ודרכי התמודדות  . ישראל-הרומית בארץ

.של סתתי האבן עם תכונות הסלע

בעקבות : מעמוס ועד ימינו. 7

רעידות האדמה ההיסטוריות  

,  ונזקיהן בעיר העתיקה בירושלים

והפתעות ארכיאולוגיה

מוטי זהר ועמית ראם

סיור בעיר העתיקה בעקבות רעידות האדמה שפקדו את  

במהלך הסיור  . 20ירושלים מתקופת עמוס הנביא ועד למאה ה 

,  נתחקה אחר הגורמים להתרחשות רעידות האדמה באזורינו

נספר את סיפורן של רעידות נבחרות ונסייר באתרים בעיר  

במהלך הסיור ישולבו ביקורים  . העתיקה שניזוקו במהלכן

בחפירות ארכיאולוגיות עכשוויות  

פרויקט הקו החמישי  . 8

לירושלים
אקולוג ומקורות

:  סיור לאורך מערכות המים המודרניות מהשפלה לירושלים

החל מהדיזלים שהובאו מהאוניות לאתר חולדה ועד מנהרת  

מ ושכרייתה מסתיימת  "ק14מערכת המים החמישית שאורכה 

-הנדסיים וגיאו, בסיור יוצגו היבטים היסטוריים. בימים אלו

.הנדסיים באספקת המים לבירה

של אקוויפר  הידרוגיאולוגיה. 9

,  וסוגיות של אספקת מיםן"ירת

רגולציה וזיהום תעשייתי

יוסי גוטמן ושותפים

בסיור נדבר ונציג את הבעיות העכשוויות בפיתוח מקורות המים 

התפשטות  , (סולפידים)סוגיות של איכות מים , במרכז הארץ

חלוקה לתת אקוויפרים וכיווני פיתוח  , זיהומים תעשייתיים

ההפקה בעתיד

ניהול אגן ניקוז נחל אילון  . 10

וסוגיות בהידרולוגיה הנדסית  

ופרויקט המסילה הרביעית

זאב לנדאו ושותפים

בסיור נציג את הסוגיות ההידרולוגיות הכלליות והאתגרים  

לאחר מכן נבקר בפארק  . הכרוכים בניהול אגן ניקוז מרכזי

אריאל שרון ונציג את פרויקט המסילה הרביעית ואת הסוגיות  

הידרולוגיות הכרוכות בפרויקט-ההנדסיות

תכנית הסיורים



מנהלות

ל"ואיי"חגלמוסדותבחירות

,העמותהנשיאסגןלתפקידכמועמדיםעצמםאתלהציעהמעונייניםהחבריםעל:י"חג

הוועד)העמותהלמוסדותמועמדותםאתלהגיש,ביקורתוועדתוחברי,המנהלהועדחברי
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.הקרובהשנתיהכנסבמהלךשתתכנס

אוביקורתוועדת,מזכיר,סגן,ר"יולתפקידעצמםאתלהציעהמעונייניםחברים:ל"אי

תאושרהמועמדות.20/3/20תאריךעדמועמדותםאתלהגישמתבקשים,ועדחבר

.הכנסבמהלךשתתקייםהכלליתבאסיפה

,בברכה

ועדי החברה הגיאולוגית הישראלית והאגודה הישראלית למשאבי מים

תקציריםלהגשתאחרוןמועד

.30.1.2020,חמישיליוםנדחהתקציריםלהגשתהאחרוןשהמועדלבשימו
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.בכנסוהשתתפותלהרשמהתנאיהתשלום.בחירתםפיעלמהשתייםלאחתרקלשלםרשאים

:י"לחג
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