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 13בפברואר 1014

קול קורא מספר 2
לכנס השנתי של האגודה הישראלית למשאבי מים
 03באפריל –  1במאי 2312
במכונים לחקר המדבר בקמפוס שדה בוקר ,אוניברסיטת בן גוריון
לחברי ולחברות האגודה שלום רב,
הכנס השנתי שיתקיים השנה במכונים לחקר המדבר בקמפוס שדה בוקר ,אוניברסיטת בן גוריון,
יכלול ביום הראשון טקס הענקת חבר כבוד על מפעל חיים לפרופ' יעקב בר ,מושבי הרצאות ומושב
פוסטרים וארוחת ערב חגיגית .היום השני יוקדש לשני סיורים בנושאי הידרולוגיה ומשאבי מים
בהר הנגב .האחד באזור התעשייה "נאות חובב" והשני בנושא משאבי המים וחקלאות ברמת הנגב.
עלויות הכנס להלן:
מתכונת השתתפות

אירוח

עלות

כנס מלא
(דמי חבר ,הרצאות ,סיור ,לינה,
ארוחות)

אדם יחיד בחדר

 050ש"ח

אדם בחדר זוגי

 750ש"ח

אדם בחדר של שלושה

 675ש"ח

יומיים ללא לינה
(דמי חבר ,הרצאות ,סיור,
ארוחות)

ללא לינה

 500ש"ח

יום ראשון ( )0302בלבד
(דמי חבר ,הרצאות ,ארוחות)

ללא לינה

 350ש"ח

יום שני ( )31030בלבד
(דמי חבר ,סיור ,ארוחות)

ללא לינה

 300ש"ח

השתתפות בהרצאות בלבד
מיועד לסטודנטים בלבד
(כולל דמי חבר ,לא כולל סיור)

ללא לינה
ללא ארוחות

 100ש"ח

הרשמה עד

0140441014

1540441014

3040441014



לסטודנטים ולפנסיונרים המשתתפים בכנס מלא (כולל לינה) תינתן הנחה בסך  ₪ 50בהצגת תעודה.



הרשמה מחייבת תשלום מיידי.



לאחר  ,014441014ההרשמה לכנס כולל לינה תהיה על בסיס חדרים פנויים.



מחירי ביטול הרשמה :למבטלים לאחר 10.4.14ינוכו  ₪ 100מסכום התשלום.



כל המחירים כוללים מע"מ.
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דמי חבר:
האגודה נדרשת להוצאות כספיות .כידוע לכם כל חברי וועד האגודה פועלים בהתנדבות ,אולם יש צורך
בכיסוי הוצאות תפעול ותחזוקה של הפעילות השוטפת כאגודה רשומה ברשם העמותות.
דמי החבר לשנת  1014הינם בסך של  ₪ 100ומגולמים בטבלת העלויות לעיל.
לא ניתן להשתתף בכנס ללא תשלום דמי החבר.
הרשמה לכנס:
ההרשמה לכנס השנתי של האגודה הישראלית למשאבי מים תעשה ע"י אחת משתי האפשרויות להלן:
 .1מילוי טופס ההרשמה המופיע בסוף הקול קורא .את הטופס יש לשלוח באחת הדרכים הבאות:


בדואר לכתובת" :האגודה הישראלית למשאבי מים" ת"ד  ,000בית שמש .11107



במיילeyal@eyal-water.org :



בפקס01-6511135 :

 .1מילוי טופס ההרשמה דרך אתר האינטרנט של האגודה4http://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
(.)32-03302020303-0350305
תשלום לכנס:
תשלום בעת ההרשמה לכנס הינו חובה .התשלום יתבצע באחת מהדרכים הבאות:


שליחת צ'ק בדואר לפקודת "האגודה הישראלית למשאבי מים"

האגודה הישראלית למשאבי מים ,ת"ד  ,000בית שמש 11107


תשלום בכרטיס אשראי בטלפון01-5005414 ;050-5063076 :

האירוח בכנס:
האירוח בכנס הוא על בסיס פנסיון מלא כולל :ארוחת צהריים קלה וארוחת ערב חגיגית ביום הראשון;
ארוחת בוקר וארוחת צהריים ארוזה ביום השני .למשתתפים ללא לינה האירוח כולל את ארוחות הצהרים
בלבד .כיבוד קל יוגש לכלל המשתתפים בכנס בין ההרצאות.
הסעות לכנס:
הסעה מאורגנת אל הכנס תצא מתחנת הרכבת של אוניברסיטת בן גוריון .ההסעה תהיה ללא תשלום.
הפרטים הסופיים לגבי מועד ההסעה יפורסמו לקראת הכנס .אנא ציינו בעת ההרשמה האם אתם
מעוניינים בהסעה .קיומה של ההסעה מותנה במספר מינימום של נרשמים.
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תכנית כנס כללית:
יום ד' 30404414
 התכנסות ,הרשמה ,דברי פתיחה וברכות. הענקת תעודת חבר כבוד על מפעל חיים לפרופ' יעקב בר. הרצאת פתיחה של פרופ' יעקב בר. מושבי הרצאות בנושאי הידרולוגיה ומשאבי מים.יום ה'  – 01405414יום סיורים
 סיור מס'  :1משאבי מים וחקלאות ברמת נגב ,בהדרכת יעקב מוסקוביץ ובועז טטרסקי. סיור מס'  :1סוגיות הידרולוגיות באזור התעשייה "נאות חובב" ,בהדרכת פרופ' יונתן לרון ופרופ' נעםויסבורד
תכנית מפורטת של הכנס והסיורים תפורסם בחוזר מספר  0בתחילת חודש אפריל
לתשומת ליבכם !
המועד האחרון להגשת תקצירים נדחה לסוף חודש פברואר:

תקצירים להרצאות ופוסטרים יש לשלוח דרך אתר האינטרנט של האגודה
בכתובת http://www.eyal-water.org/ :עד לתאריך 220202312
פרס על שם "גולדשמידט"
כמידי שנה האגודה תעניק בכנס השנתי את פרס "גולדשמידט" לחוקרים צעירים .הפרס הינו על שם
מרטין גולדשמידט ,מייסד האגודה וממייסדי החטיבה להידרולוגיה וממניחי היסודות לעיסוק המדעי-
כמותי בהידרולוגיה של ארץ ישראל.
אנו מזמינים את חברי האגודה להגיש מועמדים לפרס .ניתן להגיש חוקרים צעירים ,עד  10שנים לאחר
מועד קבלת תואר אקדמי ראשון ,אשר הגישו למוסד מוכר להשכלה גבוהה ,עבודה הממלאת חלק מן
הדרישות לתואר שני או שלישי בנושא הקשור לאחד התחומים שהוזכרו לעיל .את המועמדויות יש להגיש
בדוא"ל לחבר הועד דני קורצמן ,בצרוף קובץ  PDFשל עבודת המחקר ובלוויית מכתב המלצה של מנחה
העבודה או של אחד מחברי האגודה (עותקים קשיחים של העבודה יידרשו בהתאם לבקשת שופטי הפרס).
יש להגיש את המועמדים לפרס עד לתאריך .1041414
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חומר פרסומי וחסויות
המבקשים להציג חומר פרסומי ו4או לתת חסויות4תרומות לכנס מתבקשים לפנות בהקדם למזכירת
האגודה ,גב' סילבי ויטנברג טל' 01-5005414 :נייד ;050-5063076 :פקס01-6511135 :
רשימת תפוצה
קול קורא זה נשלח לרשימת התפוצה הקיימת בחשבון הדוא"ל של האגודה .חברים היודעים על אנשים
נוספים המעוניינים לקבל את הודעות האגודה הישראלית למשאבי מים מתבקשים לעדכן אותנו.
דואר אלקטרוני eyal@eyal-water.org :אתר אינטרנטwww.eyal-water.org :

חברי הוועד המארגן
תפקיד

שם

ארגון

יו"ר

דר' ישראל גב

רשות המים

סגן יו"ר

דר' דני קורצמן

מכון וולקני

מזכיר

בועז טטרסקי

תהל מהנדסים
ויועצים

גזבר
ואחראי
אתר
אינטרנט

אמרי עוז

האוניברסיטה
העברית

חבר וועד

נעם צח דבורי

אתגר הנדסה

054-1330113

חבר וועד
מזכירות
ורישום

דר' יוסי יחיאלי

המכון הגיאולוגי
רשות הטבע
והגנים

050-6134515
01-5005414
050-5063076

סילבי ויטנברג

מייל

טלפונים
03-6361611
050-6111100
03-1603710
050-6110110
051-5556407
03-6114403
051-5101174
01-6504053

imri.oz@mail.huji.ac.il
nzd@etgar-eng.com
yechieli@gsi.gov.il

israelg10@water.gov.il
daniel@volcani.agri.gov.il
Tatarsky-b@tahal.com

sylvie@npa.org.il

חברי אגודה המעוניינים להצטרף לוועד מתבקשים ליצור קשר עם מזכיר האגודה ,בועז טטרסקי.

בברכה,
ד"ר ישראל גב
יו"ר האגודה הישראלית למשאבי מים
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טופס הרשמה לכנס השנתי  2312במדרשת בן גוריון
לכבוד :סילבי ויטנברג  ,טל.050-5063076 ,01-5005414 .
אי"ל  -אגודה ישראלית למשאבי מים ,ת"ד  000בית שמש .11107
אבקש לרשום אותי לכנס שיתקיים בתאריכים:
 03באפריל –  1במאי  2312במכונים 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  - 1סוגיות הידרולוגיות באזור התעשייה "נאות חובב"____
מצורפת המחאה מס'__________

על סך _______________ש"ח וכוללת:

מתכונת השתתפות

עלות ()₪

אדם בחדר יחיד

050

אדם בחדר זוגי*

750

אדם בחדר של שלושה*

675

השתתפות ליומיים ללא לינה

500

השתתפות ביום הראשון בלבד

350

השתתפות ביום השני בלבד

300

השתתפות בהרצאות בלבד
לסטודנטים בלבד

100

אני מעונין להצטרף להסעה
היוצאת מבאר שבע

-

מידת חולצה

-

נא לסמן בX-

XL / L 4 M 4 S



יש לציין בטופס מי השותף או השותפים לחדר



הרשמה מחייבת תשלום מיידי



לאחר  ,014441014ההרשמה לכנס כולל לינה תהיה על בסיס חדרים פנויים



מחירי ביטול הרשמה :למבטלים לאחר  10.4.14ינוכו  ₪ 100מסכום התשלום



כל המחירים כוללים מע"מ
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שמות שותפים לחדר

