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 2020/2021לשנת  מהוועד הנבחר  1מס' חוזר 
 
 , ות ולחברים שלוםחברל
 

היוצאים על עבודתם ופעילותם המסורה בשנה שעברה. פעילות תחילה, אנחנו מבקשים להודות לנשיא ולוועד החברה  
, "ראלי מיפוי גיאולוגי" יוצא כללה שימור יוזמות קיימות של החברה ובנוסף גם מיזמים חדשים כדוגמת ועד הה

ומפגש עם סטודנטים וסטודנטיות  במסגרת יום דרוש/ה גיאולוג/ית.  לצערנו, עקב מגבלות הקורונה החברה נאלצה  
 נו הושקעו מאמצים רבים.    ו, שבתכנמרץ במלון יעריםב 26 – 24 -את הכנס השנתי שתוכנן ללבטל 

 אנו מודים לנשיא החברה: עמוס סלמון
 סגנית נשיא החברה: סיגל אברמוביץ

 חברי הועד: יעל לשנו, לירן אשכנזי, חן קניגסברג וערן פרוכט 
 ואורי דור חברי ועדת הביקורת: רלי ולד, נורית שטובר

 המזכירות: גל יסעור 
 פוליבודה-אשכנזיהגזברית: שרית 

 והמתנדבים קובי חבושה ויואב בן דור.
 

 הועד הנבחר לשנה זו הוא:  
 נשיאה סיגל אברמוביץ 

 סגנית נשיאה יהודית הרלבן 
  פוליבודה-אשכנזישרית  -גזברית

 סלע -מיכל אדלר -מזכירת ועד
 יעל לשנו, חן קניגסברג, קובי חבושה ויהל אשד   -חברי ועד
 רבקה עייני  -מתנדבת

 , נורית שטובר ושמעון פיינשטיין.אורי דור: חברי ועדת הביקורת
 

 : ולפעילויות הקרובות להלן מספר עדכונים בנוגע לחברה הגיאולוגית הישראלית
  בירוחםמרץ, ב 9-11: 2021כנס החברה הגיאולוגית לשנת . 1

הרצאות  רביעי(  –)שלישי מתכונת של יומיים , ב2021מרץ ב 9 - 11 כיםבתאריהשנה בירוחם, יתקיים  השנתי הכנס
אנא סמנו ושריינו בהמשך(. פרטים מחקר והרצאות לקהילה ) י/, סדנאות מקצועיות לתלמידותסיורים)חמישי( ויום 

 את התאריך!
היצע  במבנה מודרני מרהיב. ירוחם מציעה  מרווחיםכולל אולמות השנחנך לאחרונה,  MindCetהכנס יתקיים בבניין 

 אפשריות לינה בעלויות מינימליות ואנו מצפים להשתתפות משמעותית של תלמידות ותלמידי מחקר.  של  מגוון
 

 



  
  2020ית גסמינר הפרסים החברה הגיאולו . 2

טיוב. עדכונים נוספים - בזום וביו  5.7.2020יתקיים ביום ראשון  2020הגיאולוגית סמינר הפרסים של כנס החברה 

והרצאת הנשיא   2020הרצאות זוכי הפרסים לשנת  במסגרת היום ינתנו .(/https://www.igs.org.ilבאתר החברה )
 היוצא, עמוס סלמון. להלן רשימת הזוכים ותוכנית היום:   

 
 החברה פייסבוק. 3

העמוד כבר כולל . (https://www.facebook.com/igsocietyעמוד פייסבוק של החברה הגיאולוגית הישראלית ) פתחנו
להעלות לעמוד תכנים חשובים, כדוגמת   ים/ותם מוזמנן/את  ועד נוספים.עוקבים. נשמח להצטרפות חברות וחברי    149

 הזמנות להרצאות וסמינרים, הצעות עבודה ומכרזים, פרסומי מאמרים, סיקור חדשות על מחקרים גיאולוגים ועוד.  
  החודש מחקר. 4

בכל מספר שבועות נפרסם באתר החברה כתבה קצרה )לקהל הרחב( על מחקר של אחת או אחד מחברי החברה )כולל 

 . vaad@igs.org.ilבכתובת:  חקר(. המעוניינים לקחת חלק במיזם יש לפנות לקובי חבושהמ י/ותתלמיד
  

 
 בברכה,

 
 בשם חברי הועדלבן, ויהודית הרסיגל אברמוביץ 
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