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קול קורא לכנס השנתי של האגודה הישראלית למשאבי מים – 2015
לחברי וחברות האגודה שלום רב,
אנו שמחים לפתוח את פעילות האגודה לשנת  ,2015כמדי שנה במוקד הפעילות עומד הכנס השנתי
שיתקיים השנה במרכז הכנסים ביקבי בנימינה .אנא ציינו ביומנכם :הכנס יתקיים בתאריך ,30/4/2015
י"א באייר תשע"ה.
הכנס השנתי יתקיים במתכונת של יום אחד .הוא יכלול מושבי הרצאות ומושב פוסטרים ,בחירות ליו"ר
וחברי וועד לאגודה .הכנס יוקדש לציון  50שנים להפעלת המוביל הארצי ופיתוח מקורות מים ממאגרי
מי תהום במערכת אספקת המים הארצית.
אנו קוראים למרצים ,חוקרים ,קובעי מדיניות ,מהנדסים ,יועצים ,אנשי שטח ,סטודנטים לתואר שני
ושלישי ומומחים אחרים להגיש תקצירים בנושאים כגון:














מפעל אספקת המים הארצי
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

תקצירים למושבי ההרצאות והפוסטרים יש לשלוח דרך אתר האינטרנט של
האגודה בכתובת http://www.eyal-water.org/ :עד לתאריך 15/2/2015
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וועד האגודה
בהתאם לתקנון האגודה ,השנה נערוך בחירות ליו"ר ולחברי וועד אגודה.
חברי אגודה )אלה הרשומים כחברי האגודה לשנת  (2014המעוניינים להציג מועמדות ליו"ר וכחברי וועד
מתבקשים לעשות כן לא יאוחר מתאריך  ,15/2/2015ע"י פניה למזכיר האגודה מר בועז טטרסקי
Tatarsky-b@tahal.com
הבחירות יתקיימו במהלך הכנס השנתי והרכב הועד החדש יאושר בישיבת מליאת האגודה ,שתתכנס
במסגרת הכנס השנתי.

חברי הוועד הנוכחי הם:
מייל

תפקיד

שם

ארגון

טלפונים

יו"ר

דר' ישראל גב

רשות המים

סגן יו"ר

דר' דני קורצמן

מכון וולקני

מזכיר

בועז טטרסקי

אחראי אתר
אינטרנט

אמרי עוז

תהל מהנדסים
ויועצים
האוניברסיטה
העברית

03-6369691
050-6221208
03-9683798
050-6220118
03-6924483
052-5556487
052-5209274
02-6584053

imri.oz@mail.huji.ac.il

חבר וועד

נעם צח דבורי

אתגר הנדסה

054-2330223

nzd@etgar-eng.com

גזבר

אלעד לבנון

חבר וועד

יאיר רינת

האוניברסיטה
העברית
האוניברסיטה
העברית

050-7330927

eladlevanon@gmail.com

050-2230280

yair.rinat@mail.huji.ac.il

מזכירות
ורישום

סילבי ויטנברג

רשט"ג

02-5005494
050-5063076

sylvie@npa.org.il

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

חברי ועדת הביקורת הם:
ביקורת

דר' יוסי יחיאלי

המכון הגיאולוגי

ביקורת

דר' איל שלו

המכון הגיאולוגי

02-5314236
050-6234515
02-5314230
050-6234890

yechieli@gsi.gov.il
eyal@gsi.gov.il
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רישום לכנס :הרישום לכנס השנה יעשה דרך אתר האגודה. http://www.eyal-water.org/ :
פרטים לגבי הליך הרישום יפורסמו בקול קורא .2
דמי חבר וחברות באגודה
דמי חברות באגודה משוקללים במסגרת העלות של הכנס השנתי.
סיורים
השנה יתקיימו בנפרד לכנס שני סיורים .מועדים ופרטים יפורסמו באתר האינטרנט של האגודה .החברים
יקבלו עדכונים למייל.
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 .או למזכיר האגודה בועז
טטרסקי טל' נייד .052-5556487
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 .20/2/15
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(
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נספח :הוראות כתיבת תקציר לחוברת הכנס
 אורך התקציר יהיה  2עמודים לכל היותר.
 לא ניתן לצרף איורים וטבלאות לתקציר.
 התקצירים יוגשו על ידי טופס רישום באתר האגודה.http://www.eyal-water.org/ :
 יש לציין את צורת ההצגה המועדפת )מצגת או פוסטר( ,ישנה כוונה שהשנה מושב הפוסטרים
יתפוס מקום מהותי יותר בכנס מאשר בשנים קודמות.
 את התקצירים יש לשלוח עד לתאריך .15/2/2015
 משך ההרצאה בכנס  15דקות ובסיומן יינתנו  5דקות לשאלות הקהל .נא להקפיד על עמידה בלוח
זמנים זה.

