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: חול יום סיורים לקהל הרחב חובבי גיאולוגיה בשיתוף החברה להגנת הטבעסיכום  .1

  המועד סוכות תש"פ

יום  השנייההתקיים זו השנה , כחלק מגישה הרואה חשיבות בהנגשת מדע הגאולוגיה לציבור בישראל
בחול  . הסיורים התקיימוסיורים לחובבים ומתעניינים בציבור הרחב בשיתוף עם החברה להגנת הטבע

התכנית המפורטת הוכנה על ידי חברת הועד יעל  .16.10.2019, פ"תש, ז בתשרי"י, המועד סוכות
צ'רנוב, -גודמן רליווב, בר גידי חברי החברה שהתנדבו להדריך את הסיורים:לשנו, בתיאום מלא עם 

 אנו מודים להם על רצונם הטוב ותרומתם!, מוטי שטיין, יואב אבני, ירון פינצי וחנן גינת. אילוןאבנר 

, ובתי ספר חברה להגנת הטבעהסיורים תוכננו בשיתוף פעולה עם מר יעקב עיני, מרכז הסיורים של ה
 תודותינו.שדה האחראים על האזורים בהם תוכננו הסיורים. גם להם 

מועד הסיורים נקבע לחול המועד סוכות, ואולם מזג האוויר ההפכפך וההתרעות לעומס חום ושיטפונות 
 הגבילו אותנו מאוד. בסופו של דבר התכנית התנהלה באופן הבא:

  בוצעו במלואם)אבנר( ובמערת הנטיפים ( יבוורל)הסיורים בקיסריה. 

 השתלמות במקום זאת חנן ערך למשתתפים  .הסיור לנחל שחורת בוטל מפאת עומס חום כבד
 .בגיאולוגיה בחדר ממוזג

 הרצאות. במקום זאת ירון העביר למשתתפים טפונותיחשש מששל הסיור למכתש רמון בוטל ב 
 .לאורך הטיילתעל המכתש מהר גמל ובביס"ש מצפה רמון ותצפית  בגיאולוגיה

  מועדב את הסיוריקיים ביס"ש גליל תחתון . בשל תנאי מסלול בעייתייםהסיור לנחת תבור בוטל 
 .גידיבתיאום עם  אחר

  ואולם יתכן והיו מתבטלים מועטה הרשמה בשלהסיורים לים המלח והמכתש הגדול בוטלו ,
 בכל מקרה בגלל החשש משיטפונות.

 .הגיאולוגיתבאתר החברה בתוכנית הסיורים המלאה ניתן לצפות 
 

  מפגש צעירים –"א באקדמיה ובתעשייה הומדעי כד .2

ה"א והחברה הגיאולוגית בשיתוף עם המכון הגיאולוגי מתכננים מפגש צעירים הלומדים מדעי כד
האירוע יתקיים במכון . והסביבה ובו יינתן רקע באשר לאפיקי ההתקדמות, התעסוקה והמחקר בתחום

ומיועד לצעירים עם רקע בתחום זה ומעוניינים להתפתח  25/12/2019הגיאולוגי, ביום רביעי, 
ולהתקדם, כולל סטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי מכל מוסדות הלימודים למדעי הגיאולוגיה/כדור 

 הארץ והסביבה.

לחשוף גיאולוגים צעירים לאופציות תעסוקה והתקדמות בתחום המחקרי, האקדמי  האירוע תומטר
והעסקי, הכרות הדדית בין הסטודנטים בכל האוניברסיטאות, הכרות עם החברה הגיאולוגית והמכון 

 והסבר על הכנס השנתי הקרוב. ,הגיאולוגי

https://www.igs.org.il/2019-excursion
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יינים להשתתף ביום זה; ב. בימים הקרובים יצאו שני קולות קוראים: א. לצעירים/סטודנטים המעונ
 לחוקרים, מרצים ומעסיקים המעוניינים להציע מחקרים ועבודה לצעירים/סטודנטים. 

 
 של אתר החברה הגיאולוגית אנגליתגרסה  .3

לשונית כניסה דרך ) החברה הקמתה של הגרסה האנגלית של אתר האינטרנט שלהושלמה בימים אלה 
'En 'ליואב בן והקמת האתר . אנו מודים לשרי רודד וליאור קמחג'י שעזרו בתרגום(בעברית אתרמה ,

 .זו רסהגמה הרבה הוקדור וקובי חבושה אשר ליוו את התהליך, ולג'ון הול שבאדיבותו 

 
 הוקרהואותות  קול קורא לפרסים .4

 :מספר פרסים ואותות הוקרהבשנה זו העמותה רשאית להעניק 
לחיבור מצוין שפורסם בשלוש השנים האחרונות, או לתרומה  פרס ע"ש רפאל פרוינד ז"ל .א

מדעית מצטברת ומצטיינת שבאה לידי ביטוי במספר חיבורים שפורסמו בחמש השנים 
 .האחרונות

 36שנכתב על ידי חוקר צעיר שגילו אינו עולה על  לחיבור מקורי פרס ע"ש פרץ גרדר ז"ל .ב
 .שנים

 .עבור עבודה יישומית מצטיינת בתחום מדעי כדור הארץג'ון הול פרס  .ג
 .עבור פעילות למען החברה בישראל בתחום מדעי כדור הארץ אות הוקרה )מדליה( .ד
 חברות כבוד של החברה הגיאולוגית .ה
 כדור מדעי בתחום מצטיינת עבודההמיועד ל אולוגיה בתעשייהילקידום ולשילוב גפרס כי"ל  .ו

מועמדים לפרס זה הינם: סטודנטים חברי  .שדה עבודת של משמעותי מרכיב הכוללת ,הארץ
 העמותה, מתואר שני ומעלה.

המופיע באתר החברה. לקבלת פרטים  בתקנון החברההקריטריונים להגשת מועמדים מפורטים 
 נוספים באשר לפרס כי"ל יש לפנות לעמוס סלמון.

, לנשיא העמותהישירות ר לעיל, תועבר הצעה למועמד או למועמדים לפרס או לאות ההוקרה כאמו
 .20.201.91, לא יאוחר מיום ראשון, בצירוף מכתב מנומק, salamon@gsi.gov.ilעמוס סלמון 

 הפרסים ואות ההוקרה יוענקו בטקס חגיגי שייערך במהלך הכנס השנתי של העמותה. 

 
 כנס השנתיתשלום דמי חבר והרשמה ל הגשת תקצירים,קול קורא ל .5

, למשאבי מיםהישראלית האגודה של החברה הגיאולוגית יערך במשותף עם  כנס השנתיכידוע, ה
 . 2020למרץ,  26 – 24 בימים שלישי עד חמישי,במלון יערים, מעלה החמישה, 

קצרה  קול קורא ופרטים להגשת תקצירים לכנס, תשלום דמי חבר, תחרויות פוסטרים, הרצאה
 וצילומים, יפורסם בימים הקרובים. לאחר מכן נפרסם קול קורא נוסף להרשמה לכנס, לסיורים ולמלון.

 

 אנו מצפים להשתתפותכם בכנס!
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