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קול קורא לכנס השנתי של האגודה הישראלית למשאבי מים – 4102
לחברי וחברות האגודה שלום רב,
אנו שמחים לפתוח את פעילות האגודה לשנת  ,4102וכמדי שנה במוקד הפעילות עומד הכנס השנתי
שיתקיים השנה במכונים לחקר המדבר בקמפוס שדה בוקר ,אוניברסיטת בן גוריון .אנא ציינו ביומנכם,
הכנס יתקיים ב( /122-02/ -א' – ב' באייר תשע"ד).
הכנס יכלול יום ראשון של מושבי הרצאות ומושב פוסטרים ויום נוסף של סיורים בנושאי הידרולוגיה
ומשאבי מים בנגב .עלות הכנס ופרטים נוספים (כולל תוכנית הכנס) יפורטו בחוזרים הבאים.
אנו קוראים למרצים ,חוקרים ,קובעי מדיניות ,מהנדסים ,יועצים ,אנשי שטח ,סטודנטים לתאר שני
ושלישי ומומחים אחרים להגיש תקצירים בנושאים כגון:













הידרולוגיה של מי תהום
הידרולוגיה של מים עיליים
הידרולוגיה של תווך לא רווי
הידרוגיאולוגיה והידרוגיאומורפולוגיה
הידרומטאורולוגיה ומשקעים
גיאוכימיה ותהליכי המלחה של מקורות מים
משאבי מים וחקלאות :איכות מי השקיה ,זיהום מי תהום כתוצאה מפעילות חקלאית
זיהום של מקורות מים ממקורות זיהום תעשייתיים
ניטור ,טיפול והשבה של שפכים ביתיים ותעשייתיים
התפלת מים בישראל :טכנולוגיה ,השפעות סביבתיות ,כלכלה וסוגיות אחרות
התפתחות במערכות אספקת המים בישראל (אגירה ,הולכה ,איכויות מים ,תאגידים וכו' )...
נושאים אחרים הנוגעים למשאבי המים של ישראל

כנס האגודה לשנת  4102יתקיים במכונים לחקר המדבר בשדה בוקר ,אוניברסיטת
בן-גוריון בתאריכים ( 0142-04/44102ימים ד'-ה')

תקצירים למושבי ההרצאות והפוסטרים יש לשלוח דרך אתר האינטרנט של
האגודה בכתובת http://www.eyal-water.org/ :עד לתאריך 0/4444102
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ועד האגודה
חברי הוועד הנוכחי (יו"ר ,סגן יו"ר ,מזכיר ,אחראי אתר אינטרנט) מעוניינים להמשיך בתפקידם גם בשנה
הבאה (עד לכנס האגודה בשנת .)410/
על פי תקנון האגודה ,מדי שנתיים אנו מחויבים לקיים בחירות לוועד האגודה .בהתאם לכך יערכו בחירות
בכנס השנתי הקרוב ,בשדה בוקר בהם תוצג גם מועמדותם של הנ"ל.
חברי אגודה (אלה ששלמו דמי חבר לשנת  )4102המעוניינים להציג מועמדות מתבקשים לעשות כן עד
לתאריך  ,0/2424102ע"י פניה למזכיר האגודה מר בועז טטרסקי.
למען הסר ספק ,על אף נכונותם של חלק מחברי הועד להמשיך בתפקידם שנה נוספת אין מניעה מכל
חבר2ה באגודה להציג מועמדותו2ה.
נושאי תפקידים חדשים נדרשים לנושאים הבאים:
 .0חבר ועד  -גזבר
 .4חבר ועד נוסף
 ./חבר ועדת ביקורת
 .2חבר ועדת ביקורת
הרכב הועד החדש יאושר בישיבת מליאת האגודה ,שתתכנס במכון לחקר המדבר בשדה בוקר במסגרת
הכנס השנתי.

חברי הוועד הנוכחי שנבחרו בכנס במעגן (מאי  )4104הם:
מייל

תפקיד

שם

ארגון

טלפונים

יו"ר

דר' ישראל גב

רשות המים

סגן יו"ר

דר' דני קורצמן

מכון וולקני

מזכיר

בועז טטרסקי

תהל מהנדסים
ויועצים

1/-6/60600
1/1-6440416
1/-066/806
1/1-6441006
1/4-///6268
1/-604226/

גזבר
ואחראי
אתר
אינטרנט

אמרי עוז

האוניברסיטה
העברית

1/4-/410482
14-6/621//

imri.oz@mail.huji.ac.il

חבר וועד

נעם צח דבורי

אתגר הנדסה

1/2-4//144/

nzd@etgar-eng.com

חבר וועד

פרופ' יוסי
יחיאלי

המכון הגיאולוגי

1/1-64/2/0/

yechieli@gsi.gov.il

מזכירות
ורישום

סילבי ויטנברג

רשות הטבע
והגנים

14-/11/202
1/1-/16/186

sylvie@npa.org.il

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

חברי ועדת הביקורת הם:
נעם ויסברוד  ,weisbrod@bgu.ac.il -מכון צוקרברג ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
איל שלו  ,eyal@gsi.gov.il -המכון הגיאולוגי.
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רישום לכנס :הרישום לכנס השנה יעשה דרך אתר האגודה. http://www.eyal-water.org/ :
פרטים לגבי הליך הרישום יפורסמו בהמשך.
דמי חבר וחברות באגודה
האגודה הסדירה בשנה האחרונה מעמדה החוקי מול רשם העמותות וקיבלה מרשם העמותות אישורים על
ניהול תקין של פעולותיה החשבונאיות .הסדרה זו הצריכה מאמץ ומשמעותה חשובה ,בעיקר ביכולת לגייס
תרומות ולהרחיב את הפעילות.
לאגודה יש הוצאות שוטפות הדורשות כיסוי .לכן הוחלט בוועד שדמי חבר שנתיים בסך  ₪ 011לחבר רגיל
ו ₪ 8/ -לסטודנטים\ות וגימלאים\יות יהוו תנאי לחברות באגודה ולהשתתפות בכנס השנתי.
גביית דמי החבר לשנת  4102תעשה עם ההרשמה לכנס השנתי.
סיורים בכנס
חברים המעוניינים להדריך\לארגן סיור או חלק מסיור בנושא משאבי מים בנגב ביום השני של הכנס
( )02/24102מתבקשים ליצור קשר עם חבר הועד אמרי עוז ,טל' 1/4-/410482
חומר פרסומי וחסויות
המבקשים להציג חומר פרסומי ו2או לתת חסויות לכנס מתבקשים לפנות בהקדם למזכירת האגודה ,גב'
סילבי ויטנברג טל' ;02-5005494 .נייד ;1/1-/16/186 .פקס.02-6529235 .
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  01שנים 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 .4144402
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 :

בברכה,
ד"ר ישראל גב (יו"ר האגודה)

\D:\My Documents\Dropbox\General\Eyalכנסי האגודה\\4102קול קורא .docx0

האגודה הישראלית למשאבי מים
ת.ד 088 .בית שמש 00189
טלפון858-5853895 ,80-5885505 :
דואר אלקטרוניeyal@eyal-water.org :
אתר אינטרנטwww.eyal-water.org :

Israel Association of Water Resources
P.O.B 800 Bet Shemesh 99107 Israel
Telephone: 02-5005494, 050-5063076
e-mail: eyal@eyal-water.org
Internet site: www.eyal-water.org

נספח :הוראות כתיבת תקציר לחוברת הכנס



אורך התקציר יהיה עמוד  wordאחד לכל היותר.




לא ניתן לצרף איורים וטבלאות לתקציר.
התקצירים יוגשו על ידי טופס רישום באתר האגודה .http://www.eyal-water.org/ :הוראות
מפורטות נמצאות בדף הרישום לכנס.



בתהליך הרישום יש לציין את צורת ההצגה המועדפת (מצגת או פוסטר) ,ישנה כוונה שהשנה מושב
הפוסטרים יתפוס נפח מהותי יותר בכנס מאשר בשנים קודמות.

 משך ההרצאה בכנס  0/דקות ובסיומן יינתנו  /דקות לשאלות הקהל .נא להקפיד על עמידה בלוח
זמנים זה.


מועד אחרון להגשת התקצירים .0/4444102 -
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