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קול קורא ראשון לכנס השנתי של האגודה הישראלית למשאבי מים )אי"ל(
במדרשת הגולן ,חיספין 16-17 ,במרץ2016 ,
ועד האגודה החליט לחזור השנה לצפון )לא היינו באזור מאז הכנס במעגן ב (2012 -ולמתכונת של כנס בן
יומיים )יום הרצאות ויום סיורים( ,רביעי-חמישי ,רחוק מהמרכז .לאחר בדיקה של כמה אופציות )כולן
טובות( הוחלט לקיים את הכנס במדרשת הגולן על שפת מאגר בני ישראל )המלא בע"ה( .הרשמה ועלות
ההשתתפות בכנס או בחלק ממנו יפורטו בקול קורא שני שיפורסם עד לסוף השנה.
נושאי הכנס והגשת תקצירים
הנפחים ההולכים וגדלים של מי ים מותפלים במערכות אספקת מי השתייה והגידול המשמעותי בנפחי
הקולחים לסוגיהם במערכות אספקת המים לחקלאות בישראל מרחיבים את יריעת יחסי הגומלין בין
משאבי המים השונים לבין הסביבה ,הכלכלה ,החברה וכו' .האגודה הישראלית למשאבי מים רואה
חשיבות רבה בחשיפה של עבודות בנושאים אלה בכנסיה לצד הנושאים ההידרולוגיים הקלאסיים .כמו כן,
בכנס  2016יתקבלו בברכה עבודות בהידרולוגיה ,ומשאבי מים מקומיים ברמת הגולן ,החרמון ועמק
החולה .לכן אנו קוראים למרצים ,חוקרים ,קובעי מדיניות ,מהנדסים ,יועצים ,אנשי שטח ,סטודנטים
לתאר שני ושלישי ומומחים אחרים להגיש תקצירים בנושאים כגון:
½

הידרולוגיה של מי תהום

½

הידרולוגיה של מים עיליים

½

הידרולוגיה של תווך לא רווי

½

הידרולוגיה ואספקת מים ברמת הגולן ,החרמון ובעמק החולה

½

הידרוגיאולוגיה והידרוגיאומורפולוגיה

½

הידרומטאורולוגיה ומשקעים

½

התפלת מים בישראל :טכנולוגיה ,השפעות סביבתיות ,כלכלה וסוגיות אחרות

½

גיאוכימיה ותהליכי המלחה של מקורות מים

½

משאבי מים וחקלאות :מים להשקיה ,זיהום מים כתוצאה מפעילות חקלאית וכו'

½

זיהום של מקורות מים ממקורות זיהום תעשייתיים

½

ניטור ,טיפול והשבה של שפכים ביתיים ,חקלאיים ותעשייתיים

½

התפתחות במערכות אספקת המים בישראל )אגירה ,הולכה ,תאגידים וכו' (...

½

נושאים אחרים הנוגעים למשאבי המים של ישראל

את התקצירים יש להעלות דרך אתר האינטרנט של האגודה ) (http://www.eyal-water.orgעד ליום
ראשון ה .7-2-2016
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אנא עקבו אחר ההוראות בטופס ההגשה והקפידו להגיש את התקצירים בהתאם לפורמט המבוקש
)בדגש על שמות המחברים והשיוך המוסדי(.
סיורים בכנס
אנו קוראים לחברים המעוניינים להדריך\לארגן סיור או חלק מסיור בנושאים של הידרולוגיה ,אספקת
מים ברמת הגולן ,החרמון או עמק החולה ,ביום השני של הכנס ) (17/3/2016ליצור קשר עם חבר הועד
אלעד לבנון במייל eladlevanon@gmail.com
חומר פרסומי וחסויות
המבקשים להציג חומר פרסומי ו/או לתת חסויות לכנס מתבקשים לפנות בהקדם למזכירת האגודה ,גב'
סילבי ויטנברג טל' ;02-5005494 .נייד ;050-5063076 .פקס.02-6529235 .
פרס על שם "גולדשמידט"
כמידי שנה האגודה תעניק בכנס השנתי את פרס "גולדשמידט" לחוקרים צעירים .הפרס הינו על שם
מרטין גולדשמידט ,ממייסדי החטיבה להידרולוגיה וממניחי היסודות לעיסוק המדעי-כמותי בהידרולוגיה
של ארץ ישראל .אנא עיינו ברשימת זוכי הפרס ב 35-השנים האחרונות באתר האגודה -
http://www.eyal-water.org/eyal/h/gold
ניתן להגיש חוקרים צעירים ,עד  10שנים לאחר מועד קבלת תואר אקדמי ראשון ,אשר הגישו למוסד מוכר
להשכלה גבוהה ,עבודת מחקר לתואר שני או שלישי בנושא הקשור לאחד התחומים שהוזכרו לעיל .את
המועמדויות יש להגיש בדוא"ל לסגן יו"ר האגודה דר' עידו נגב –  ,Nido@mekorot.co.ilבצרוף קובץ
 PDFשל עבודת המחקר ובלוית מכתב המלצה של מנחה העבודה או של אחד מחברי האגודה .יש להגיש
מועמדות לפרס עד ליום ראשון ה .31/1/2016
פרטים נוספים לכנס 2016
עד לסוף  2015יצא קול קורא שני בו יפורטו עלויות הכנס בהם יכללו דמי החבר לאגודה )יהיו הנחות
לסטודנטים וגמלאים( ,וסדרי ההרשמה בכמה אפשרויות .להערכתנו ,העלות המלאה של הכנס כולל יום
סיור ויום הרצאות ,לינה בחדר לשניים והסעדה מלאה )צהרים ,ערב ,בוקר וצהריים באריזה לסיור( ,דמי
חברות שנתיים באגודה ,והסעות תהיה בסביבות ה ₪ 650 -לאדם ).(₪ 70 -+
כחודש לפני הכנס יצא קול קורא שלישי בו תתפרסם תכנית הכנס המלאה.
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נחל אל על מתנקז למאגר בני ישראל ,חיספין ,מדרשת הגולן )מימין למאגר( ומאגרים נוספים.

בברכה
דניאל )דני( קורצמן
יו"ר האגודה הישראלית למשאבי מים.

