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 02במרס 0214

קול קורא מספר 3
לכנס השנתי של האגודה הישראלית למשאבי מים
 33באפריל –  1במאי 4312
לחברי ולחברות האגודה שלום רב,

הכנס השנתי של אי"ל לשנת  0214מתקרב ויתקיים במכונים לחקר המדבר בקמפוס שדה בוקר,
אוניברסיטת בן גוריון ,בתאריכים  02לאפריל  1 -במאי  ,0214ימים ד' ,ה' של השבוע.
היום הראשון של הכנס יכלול  :טקס הענקת חבר כבוד על מפעל חיים לפרופ' יעקב בר 0 ,מושבי
הרצאות ומושב פוסטרים .לאחר ארוחת הערב תתקיים הרצאתו של נדב פלג ,זוכה פרס
"גולדשמידט" לשנת  ,0214אסיפה כללית והרצאת אורח של מר עמרם צברי בנושא "מים כמקור
חיים במדבר  -חשיבות מקורות המים הטבעיים בנגב לקיומן של אוכלוסיות בעלי החיים".
היום השני יוקדש לסיורים:
סיור מס'  :1משאבי המים וחקלאות ברמת נגב
סיור מס'  :0סוגיות הידרולוגיות באזור התעשייה "נאות חובב"
פרוט תכנית ההרצאות ולוח הזמנים מצורפים בקובץ נפרד.

הרשמה לכנס
לכל מי שטרם נרשם  -נא להזדרז ולהירשם בהקדם בימים הקרובים.
ההרשמה לכנס השנתי של האגודה הישראלית למשאבי מים תעשה ע"י אחת משתי האפשרויות להלן:
 .1מילוי טופס ההרשמה (מופיע בסוף הקול קורא) .את הטופס יש לשלוח באחת הדרכים הבאות:


בדואר לכתובת" :האגודה הישראלית למשאבי מים" ת"ד  ,022בית שמש .00129



במיילeyal@eyal-water.org :



בפקס20-5600006 :

 .0מילוי טופס ההרשמה דרך אתר האינטרנט של האגודה/http://www.eyal-water.org :
ההרשמה לכנס מותנית בהסדרת התשלום .שליחת טופס הרשמה ללא תשלום לא תטופל.
אישור הרשמה יישלח לנרשמים במייל לאחר קליטת הפרטים וקבלת התשלום .במידה ולא קיבלתם
אישור סימן שפנייתכם לא נקלטה ועליכם ליצור קשר לבירור עם סילבי ויטנברג
(.)34-03302925303-0353305
1
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השנה קיבלנו כמות גדולה במיוחד של כ 62-תקצירים להרצאות ו 12-תקצירים לפוסטרים .אנו
מברכים על העשייה הרבה ומודים לחברי האגודה על ההיענות הגבוהה להצגת העבודות בכנס.
בשל ההיענות הגבוהה ועל מנת שנוכל לקבל את כל התקצירים מבלי לדחות אף אחד החלטנו
להוסיף אולם הרצאות שלישי ולקיים שלשה מושבים במקביל לאורך היום הראשון.
עם זאת ,נאלצנו להתפשר על גודלו של האולם השלישי שהוא מעט קטן יותר .מצאנו לנכון שעדיף
לקיים את הרצאות בפורמט זה גם אם אינו אידיאלי מאשר לוותר על כשליש מהתקצירים .אנו
מתנצלים מראש על אי הנוחות שעשויה להיגרם בשל כך.

בברכה,
ד"ר ישראל גב
יו"ר האגודה הישראלית למשאבי מים
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טופס הרשמה לכנס השנתי  4312במדרשת בן גוריון
לכבוד :סילבי ויטנברג  ,טל.262-6250295 ,20-6226404 .
אי"ל  -אגודה ישראלית למשאבי מים ,ת"ד  022בית שמש .00129
אבקש לרשום אותי לכנס שיתקיים בתאריכים:
 33באפריל –  1במאי  4312במכונים לחקר המדבר ,מדרשת בן גוריון
שם משפחה ושם פרטי_____________________________________________
כתובת בבית_____________________________________________________
עיר

___________________________

טל' בבית ________________
מקום עבודה

מיקוד

__________

טל' נייד___________________

_________________________________________________

כתובת (ע) _________________________________________________
________________________

עיר

_______________________

מיקוד

טל' (ע)_________________________פקס (ע)__________________________
דואר אלקטרוני ________________________________@__________________
אני מעוניין להשתתף בסיור:
סיור  - 1משאבי מים וחקלאות ברמת נגב ____
סיור  - 0סוגיות הידרולוגיות באזור התעשייה "נאות חובב"____
מצורפת המחאה מס'__________

על סך _______________ש"ח וכוללת:

מתכונת השתתפות

עלות ()₪

אדם בחדר יחיד

062

אדם בחדר זוגי*

962

אדם בחדר של שלושה*

596

השתתפות ליומיים ללא לינה

622

השתתפות ביום הראשון בלבד

062

השתתפות ביום השני בלבד

022

השתתפות בהרצאות בלבד
לסטודנטים בלבד

122

אני מעונין להצטרף להסעה
היוצאת מבאר שבע

-

מידת חולצה

-

נא לסמן בX-

XL / L / M / S



יש לציין בטופס מי השותף או השותפים לחדר



הרשמה מחייבת תשלום מיידי



לאחר  ,20/4/0214ההרשמה לכנס כולל לינה תהיה על בסיס חדרים פנויים



מחירי ביטול הרשמה :למבטלים לאחר  02.4.14ינוכו  ₪ 122מסכום התשלום



כל המחירים כוללים מע"מ

0

שמות שותפים לחדר

