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 2021במאי  3 - 5בירוחם, פתיחת הרשמה לכנס החברה הגיאולוגית הישראלית  
 

 שלום רב,החברים ות ולחבר
באופן יתקיים  בירוחם. הכנס  הגיאולוגית הישראלית  כנס החברה  קיום  על  להודיע    פיזי   אנו שמחים.ות 

בזום(,   הרצאות  פיזית   בבנין)בשילוב  השתתפות  בירוחם.  משרד  בכנס  מיינדסט  להנחיות  בהתאם  תהיה 
שלילית. קורונה  בדיקת  בהצגת  או  בלבד  ירוק  תו  לבעלי  מושבים    הבריאות:  תוכנית  לא  מצורפת  )גרסה 

 . סופית(
 עלויות השתתפות:

 
 נלווה.ת  סטודנט.ית  חבר.ה  

 390 390 590 שלושה ימים 
 330 330 530 שני ימים 

 170 300 400 אחד יום 
 100 200 310 סדנאות /יום סיור

  100 250 השתתפות בזום 
  125 250 *דמי חברות שנתיים  
  490 490 **אירוס ירוחם יחיד  

  600 600 **אירוס ירוחם זוג 
שלישי  אדם  ירוחם  **אירוס 

 בחדר
280 280  

 160 160 160 3.5ערב פויקה באגם ירוחם 
 160 160 160 4.5ארוחת ערב 

 40 40 40 מבאר שבע   3.5הסעה ב  
 50 50 50 מירושלים 3.5הסעה ב  
 40 40 40 מירוחם לב״ש  5.5הסעה ב  
 50 50 50 מירוחם לירושלים  5.5הסעה ב  

 
 מחייבת תשלום דמי חברות. השתתפות בכנס )כולל זום( *

 הזמנת החדרים והתשלום למלון אירוס ירוחם תהיה דרך הרישום לכנס.  ** 
 הזמנות לינה למקומות האחרים תתבצע באופן עצמאי על ידי משתתפי.ות הכנס.

 
 
 
 
 
 
 



 באתר החברה הגיאולוגית:  רישום לכנס יתבצע 
instructions-https://www.igs.org.il/abstracts 

   קישור לתשלום ישלח לנרשמים בעוד מספר ימים. 
 

 :וסדנאות סיורים
הדגמה במצוקי המכתש הגדול    :סיני  - המשמעות הטקטונית של מערכות המצוקים הגדולות בלוח ישראל.  1

 . יואב אבני. בהדרכת וקו המיצוק של שיבטה
 .ארנון קרניאלי ונורית אגםבהדרכת  .עדויות בין תחומיות לשביית נחל הבשור הקדום על ידי נחל צין. 2
 . ארז בן יוסף ורון בארי  בהדרכת .אתרי הברונזה והברזל בסביבת ירוחם. 3
-ממערכות נחלים מגיל מיוקן תיכון בבקעת בארהמלח לאגן ניקוז פנים יבשתי? עדויות  -מתי הפך בקע ים.  4
 . עודד בר ועזרא זילברמן . בהדרכתבעש
 .דור-נטע דמבו וגיא בן  בהדרכת .GMTסדנת פייתון וסדנת  .5
 ליאור אנמר. בהדרכת. תופעות חופיות במשקעי מלח סביב מפרץ צאלים. 6
 
 

 
 לינה: 

של   רחב מאוד  מגוון  מציעה  וסביבתה  לינהירוחם  הכנס   אפשרויות  לטובת  אירוס    בינהם ,  ששורינו  מלון 
אכסניית הנוער  ו, מלון קדמא החדש בשדה בוקר  ירוחם הממוקם מול מתחם מיידנסט שבו יתקיים הכנס

 .  של מדרשת ביחד
הזמנת החדרים והתשלום למלון אירוס ירוחם תהיה דרך הרישום לכנס. הזמנות לינה למקומות האחרים  

  לינה  אופציותשל    ,, ריכזנו רשימה בקובץ נפרד.ןלנוחיותכם  מאי על ידי משתתפי.ות הכנס.תתבצע באופן עצ
 בצימרים וגסטהאוסים.  נוספות

 
  )הזמנת חדרים ותשלום ברישום לכנס( הנגב בירוחם מלון אירוס

 . חדרים  40 -מספר מקומות הלינה מוגבל ל
 אורחים  3ולאכלס   מיטותחדרים בהן ניתן לפתוח ספה ולהפריד  10
 או בהרכב של יחיד בחדר )לא ניתן לפתוח ולהפריד מיטות(.  חדרים רק לבני זוג  7

 אורחים )ניתן לפתוח ספה(  2 לאכלוסחדרים  23
 **תעריפים בטבלת עלויות הכנס   

 
 

 המלוןמול הזמנה תתבצע ישירות  -מלון קדמא ישרוטל בשדה בוקר
 ש"ח  870זוג 

 ש"ח  740יחיד  
 ש"ח  1340אדם שלישי בחדר 

  .8+ חדר עבור  4+ חדר עבור  חדרים זוגיים 4מיטות.  20חדרים,   6 שוריינו 
 המחיר ללילה כולל ארוחת בוקר ולא כולל מע"מ.

 
 הזמנה תתבצע ישירות מול האכסנייה  – מדרשת ביחד, אכסניית נוער

 מיטות בכל חדר .   4,5,6,7חדרים עם  92באכסנייה ישנם כ 
 מיטות קומותיים ומיטה בודדת אחת .מקלחת ושירותים צמודים. 2  כולל  5 חדר של
  :מחירים
 ש"ח לכל החדר.  400 -המחיר הינו   מיטות  5או  4חדר של 
 ש"ח . 450 -מיטות  6חדר של 
 ש"ח .  500-מיטות  7חדר של 

 לינה בלבד. המחירים הנ"ל עבור
 
 

 ב ב ר כ ה, 
 ועד החברה הגיאולוגית הישראלית 
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