
     Israel Geological Society החברה הגיאולוגית הישראלית                    

 Yesha’ayahu Leibowits 32  32 'ישעיהו ליבוביץ

 Jerusalem, 9692100  9692100ירושלים, 

 (580008415)ע"ר 

 
 
 
 
 

 2020-2021 , החברה הגיאולוגית הישראלית5חוזר מס' 
 

 2021באפריל  19
 

 2021במאי  3 - 5בירוחם, כנס החברה הגיאולוגית הישראלית  עדכונים לקראת 
 

 שלום רב,החברים ות ולחבר
שתארח  ירוחםבאופן פיזי, בעיר כנס החברה הגיאולוגית הישראלית מהאפשרות לקיים את  נרגשים.ותאנו 

 משתתפות ומשתתפים!  250עד כה אישרו הגעה יותר . אותנו בחום ובאהבה
מצורפים  הכנס מאוד עמוסה ולכן יש להקפיד באופן מיוחד על לוחות הזמנים לכל אורך הכנס. תוכנית

 לחוזר, תוכנית הכנס, חוברת תקצירים ומפת אירועי הכנס. 
 

 להלן מספר עדכונים חשובים לקראת הכנס:
 

   :פתיחת הכנס
 .  8:30החל מהשעה  ,בניין מיינדסטכניסה לבוקבלת פנים לכנס תתקיים  ההרשמה

 5, במרחק של כ באודיטוריום של היכל התרבות)בדיוק!( יחל מושב הפתיחה של הכנס שיתקיים  10:00ב 
 דקות הליכה. יש להקפיד על לוחות הזמנים. 

 
 השתתפות בתו ירוק

על פי הנחיות משרד הבריאות התחייבות תו ירוק לקיום כנסים, ההשתתפות מותנת בהצגת תעודת 
 מחלים.ה או בהצגת בדיקת קורונה שלילית שבוצעה ביום ההגעה לכנס.  מתחסן.ת או 

 
 מהלך הכנס:

: שלושה אולמות בבניין מיידנסט )מנוחה, מישאש, וחתירה( ואולם רביעי מושבים במקביל 4בכנס יתקיימו 
 . ס)אבנון( בבניין הקונסרבטוריון, הצמוד למתנ״

 
 :המנהל וועדת הביקורת ועדובחירות ל
 באמצעות סריקת ברקוד בדוכן ההרשמה של הכנס. עד המנהל וועדת ביקורת יתקיימו ולוהבחירות 

 ועד:ומועמדים.ות ל
 .סל לתפקיד סגנית הנשיאהקרונית 

 נורית וובר, עודד אלעזר, יהונתן קיינן, ויעל אברט.זיסו, רלי ולד, -חברי ועד: אורי דור, נורית שטובר
 הביקורת: תמועמדים.ות לוועד

 פיינשטיין, אנטון וקס וגל יסעור. שמעון 
 

 פוסטרים:
השנה מושב הפוסטרים יתקיים בשני חלקים: חלק ראשון של הרצאות קצרות בפני כל משתתפי הכנס 
באולם מישאש במיינדסט וחלק שני תצוגת פוסטרים במבואה של מיינדסט )לאחר ארוחת הערב, על בירות(. 

( שקופית אחת Sarit@adssc.orgפוליבודה )-הפוסטרים לשלוח במייל לשרית אשכנזי תזכורת לכל מציגי.ות
 . 28.4להרצאה הקצרה על הפוסטר עד ה 
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 GMTסדנת פייתון ו 
 . 9:00-14:00 בשעותבבניין מיידנסט  ,במאי באולם מישאש 5ה  רביעים ביום יהסדנה תתקי

 מותקנות מראש התוכנות הבאות: להגיע עם מחשב אישי שעליו משתתפי.ות הסדנה על 
 (. הוראות בלינק:Anacondaאנקונדה )

https://docs.anaconda.com/anaconda/install/ 
 

JupyterLab :באמצעות סביבת האנקונדה שזה עתה הם הורידו(. הוראות בלינק( 
https://jupyter.org/install 

 
 guybend@post.bgu.ac.il דור במייל: -לשאלות יש לפנות לגיא בן

 
 רישום לכנס:

. אנא מהרו להרשם! נשמח לפגוש את כל חברות וחברי החברה 22.4הארכנו את מועד ההרשמה לכנס עד ה 
 ! ההגיאולוגית לדורותי

לא לשכוח את תשלום דמי חבר השנתיים המאפשרים את המשך פעילותה של החברה הגיאולוגית 
 (לסטודנט.ית או גמלאי.ת 125ש״ח לחבר.ה ו  250הישראלית )

  
 רישום לכנס יתבצע באתר החברה הגיאולוגית: 

instructions-https://www.igs.org.il/abstracts 
 

 אסיפת המליאה:
 . 12:00-14:00במאי בין השעות  4אסיפת המליאה וחלוקת פרסי החברה יתקיימו ביום שלישי ה 

 נושאי האסיפה:
 

 נשיאת החברה  של החברה. שנתי תדיווח פעילויו .1
 גזברית החברה-2020לשנת  הצגת הדו״ח הכספי .2
 גזברית החברה -דיווח מצב כספי עדכני .3
 הועדה תנציג. -דו״ח וועדת ביקורת .4
 יעקב ניר -מעורבות החברה הגיאולוגית במצבו של ים המלח .5
 דיווח על תוצאות בחירות לסגן נשיא החברה, וועד החברה, וועדת הביקורת.  .6
 .2021הענקת פרסי החברה הגיאולוגית לשנת   .7
 הפרסים )פרופ׳ רפי פרוינד, דר׳ פרץ גרדר, פרופ׳ גדליה גבירצמן( הרצאות זוכי.ות .8

 
 :מפגש חוקרות ותיקות וצעירות

ננצל את ההזדמנות הנהדרת של השתתפות חוקרות ותיקות וצעירות מכלל הסקטורים של החברה 
 4.5הגיאולוגית )אקדמיה, תעשיה, ממשלה וחברות פרטיות( למפגש ארוחת צהרים משותפת ביום שלשיי ה 

 . פרטים נוספים בהמשך. 14:00בשעה 
  

 : בהסעה לכנס למגיעים
שורש, מצומת  בבוקר, עם איסוף 6:30בשעה מהמכון הגיאולוגי בירושלים  במאי תצא 3ההסעה לכנס ב 

לתיאום זמני איסוף מהתחנות )בזמן אמת( ניתן יהיה לפנות   בבאר שבע.תחנת רכבת צפון לטרון וצומת 
 ( 0507857795לנטלי ניאגו )

 
 
 

 ב ב ר כ ה,
 ועד החברה הגיאולוגית הישראלית
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