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 15בפברואר 1015

קול קורא מספר 1
לכנס השנתי של האגודה הישראלית למשאבי מים
 03באפריל 5302
במרכז כנסים ביקבי בימינה
לחברי ולחברות האגודה שלום רב,
הכנס השנתי יתקיים השנה במתכונת חד יומית וייערך במרכז הכנסים ביקבי בנימינה .הכנס יוקדש
לציון  50שנים להפעלת המוביל הארצי ופיתוח מקורות מים ממאגרי מי תהום במערכת אספקת
המים הארצית .הכנס יכלול :הרצאות מוזמנות בנושא זה ,מושבי הרצאות ומושב פוסטרים ,ארוחת
צהרים חגיגית וטקס הענקת חבר כבוד.
השנה נערוך גם בחירות ליו"ר ולחברי ועד חדשים לאגודה.
עלויות הכנס להלן:
עלות

מועד הרשמה

מתכונת השתתפות

 000ש"ח

עד 10/02/1015

כנס מלא לסטודנטים ופנסיונרים
(דמי חבר ,הרצאות ,ארוחות)

 150ש"ח

עד 10/02/1015

כנס מלא הרשמה מאוחרת
(דמי חבר ,הרצאות ,ארוחות)

 050ש"ח

לאחר 10/02/15
כולל יום הכנס

כנס מלא
(דמי חבר ,הרצאות ,ארוחות)



הרשמה מחייבת תשלום מיידי במעמד ההרשמה



כל המחירים כוללים מע"מ

לתשומת ליבכם !
המועד האחרון להגשת תקצירים נדחה לאמצע חודש מרץ:

תקצירים להרצאות ופוסטרים יש לשלוח דרך אתר האינטרנט של האגודה
בכתובת http://www.eyal-water.org/ :עד לתאריך 3213015302

1

האגודה הישראלית למשאבי מים
ת.ד 088 .בית שמש 00189
טלפון80-5885505,858-5853895 :
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

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 .00109



במיילeyal@eyal-water.org :



בפקס01-5510105 :

 .1מילוי 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 (.)01-5005202/050-5050095
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 00109


תשלום בכרטיס אשראי בטלפון01-5005202 ;050-5050095 :

הסעות לכנס:
הסעה אל הכנס תהיה מתחנת הרכבת של בנימינה .ההסעה תהיה ללא תשלום .אנא ציינו בעת ההרשמה
האם אתם מעוניינים בהסעה .קיומה של ההסעה מותנה במספר מינימום של נרשמים.
תכנית כנס כללית (יום ה' : )0313/102
התכנסות ,הרשמה ,דברי פתיחה וברכות.
הענקת תעודת חבר כבוד
מושב מיוחד לציון  50שנה להפעלת המוביל הארצי ופיתוח מקורות מים ממאגרי מי תהום במערכת
אספקת המים הארצית
מושבי הרצאות
ארוחת צהרים
מושב פוסטרים
ישיבת מליאה של האגודה והחלפת יו"ר וחברי וועד
מושבי הרצאות
סיור ביקב
תכנית מפורטת של הכנס תפורסם בחוזר מספר  0בתחילת חודש אפריל
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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 .15/0/15
חומר פרסומי וחסויות
המבקשים להציג חומר פרסומי ו/או לתת חסויות/תרומות לכנס מתבקשים לפנות בהקדם למזכירת
האגודה ,גב' סילבי ויטנברג טל' 01-5005202 :נייד ;050-5050095 :פקס01-5510105 :

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 :

וועד האגודה
בהתאם לתקנון האגודה ,השנה נערוך בחירות ליו"ר ולחברי וועד אגודה.
חברי אגודה (אלה הרשומים כחברי האגודה לשנת  )1012המעוניינים להציג מועמדות ליו"ר וכחברי וועד
מתבקשים לעשות כן לא יאוחר לתאריך  ,15/0/1015ע"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.
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חברי הוועד לשנת  530/102הם:
מייל

טלפונים
050- 00-5050501
5111100
050- 00-0500900
5110110
051-5555209
00-5012200
051-5100192
01-5502050

תפקיד

שם

ארגון

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

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

חבר וועד

נעם צח דבורי

אתגר הנדסה

052-1000110

גזבר

אלעד לבנון

סטודנט

050-9000019

eladlevanon@gmail.com

חבר וועד

יאיר רינת

סטודנט

050-1100100

yair.rinat@mail.huji.ac.il

מזכירות
ורישום

סילבי ויטנברג

רשט"ג

050- 01-5005202
5050095

sylvie@npa.org.il

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

חברי ועדת הביקורת הם:
דר' יוסי יחיאלי
דר' איל שלו

המכון הגיאולוגי
המכון הגיאולגי

050-5102515

yechieli@gsi.gov.il
eyal@gsi.gov.il

בברכה,
ד"ר ישראל גב
יו"ר האגודה הישראלית למשאבי מים
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טופס הרשמה לכנס השנתי  5302במרכז כנסים יקבי בנימינה
לכבוד :סילבי ויטנברג  ,טל.050-5050095 ,01-5005202 .
אי"ל  -אגודה ישראלית למשאבי מים ,ת"ד  000בית שמש .00109
אבקש לרשום אותי לכנס שיתקיים בתאריכים:
 03באפריל  5302ביקבי בנימינה
שם משפחה ושם פרטי_____________________________________________
כתובת בבית_____________________________________________________
עיר

מיקוד __________

___________________________

טל' בבית

________________

מקום עבודה

_________________________________________________

כתובת (ע)

_________________________________________________

________________________

עיר

טל' נייד___________________

מיקוד _______________________

טל' (ע)_________________________פקס (ע)__________________________
דואר אלקטרוני ________________________________@__________________
מצורפת המחאה מס'__________

על סך _______________ש"ח וכוללת:

מתכונת השתתפות

עלות ()₪

השתתפות

000

אני מעונין להצטרף להסעה
היוצאת מתחנת הרכבת
בבנימינה

-

מידת חולצה

-



הרשמה מחייבת תשלום מיידי
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נא לסמן בX-

XL / L / M / S
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