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

 03במרס 1315

קול קורא מספר 3
לכנס השנתי של האגודה הישראלית למשאבי מים
 33באפריל 5302
במרכז כנסים ביקבי בנימינה

עוד  03ימים לכנס......
הכנס השנתי יתקיים השנה במתכונת חד יומית וייערך במרכז הכנסים ביקבי בנימינה .הכנס
יוקדש לציון  53שנים להפעלת המוביל הארצי ופיתוח מקורות מים ממאגרי מי תהום
במערכת אספקת המים הארצית.
תוכנית מפורטת של הכנס מצורפת בנפרד וכוללת :הרצאת פתיחה של יו"ר האגודה,
הרצאות מוזמנות בנושא פיתוח מפעל המים הארצי 6 ,מושבי הרצאות שייערכו בשני
אולמות במקביל ,מושב פוסטרים ואסיפת אגודה במהלכה יתקיים טקס הענקת חברות כבוד
לד"ר אורי כפרי והענקת פרס גולדשמיט לעבודת מחקר מצטיינת.
בסיום הכנס ייערך סיור מודרך ביקב כולל טעימות (!!).
כל מגישי התקצירים קיבלו אישור במייל על קבלת התקציר ואופן ההצגה המאושר .במידה
ושלחתם תקציר ולא קיבלתם אישור אנא פנו בהקדם לדני קורצמן .daniel@agri.gov.il
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בחירות לועד האגודה
השנה נערוך בחירות ליו"ר ולחברי ועד חדשים לאגודה .הבחירות יתקיימו במהלך הכנס
השנתי והרכב הועד החדש יאושר בישיבת מליאת האגודה ,שתתכנס במסגרת הכנס .אנו
מבקשים השתתפות מלאה של חברי האגודה בבחירות לועד ע"י הצבעה בקלפי שתוצב
בסמוך לעמדת הרישום .חברי האגודה המועמדים לועד הם:
 .1דני קורצמן (מכון וולקני) – לתפקיד יו"ר
 .1עידו נגב (מקורות)
 .0ליאור נצר (השירות ההידרולוגי)
 .4יאיר רינת (האוניברסיטה העברית)
 .5אלעד לבנון (האוניברסיטה העברית)
 .6נעם דבורי (אתגר הנדסה)
 .7סילבי ויטנברג (רשות הטבע והגנים)

על מנת להיערך באופן מיטבי לכנס מבחינה מקצועית וכספית אנו מבקשים להזדרז
ולהירשם לכנס דרך אתר האגודה ולהסדיר באופן מיידי את התשלום .הרשמה לכנס ללא
תשלום אינה תקפה .הרשמה לאחר ה 53-באפריל תלווה בתוספת עלות של  23ש"ח
כמפורט בטבלה להלן.

עלויות הכנס
מתכונת השתתפות

עלות

הרשמה עד

כנס מלא –סטודנט ,פנסיונר
(חברות באגודה ,הרצאות ,ארוחות)

 153ש"ח

1343441315

 033ש"ח

1343441315

 053ש"ח

ביום הכנס

כנס מלא  -רגיל
(חברות באגודה ,הרצאות ,ארוחות)
כנס מלא – הרשמה מאוחרת
(חברות באגודה ,הרצאות ,ארוחות)


הרשמה מחייבת תשלום מיידי במעמד ההרשמה.



כל המחירים כוללים מע"מ.

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 (מופיע בסוף הקול קורא) .את הטופס יש לשלוח באחת הדרכים הבאות:

 בדואר לכתובת" :האגודה הישראלית למשאבי מים" ת"ד  ,033בית שמש .00137
 במיילeyal@eyal-water.org :
 בפקס31-6510105 :
 .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
(.)35-23325050323-2353305

הסעות לכנס
בבקר הכנס תעמוד לרשות המגיעים ברכבת הסעה מתחנת הרכבת של בנימינה אל היקב .ההסעה
תהיה ללא תשלום ותיסע הלוך ושוב בין תחנת הרכבת ליקב החל משעה  7:45ועד לשעה .13:33
אנא ציינו בעת ההרשמה האם אתם מעוניינים בהסעה .קיומה של ההסעה מותנה במספר מינימום
של נרשמים.

חומר פרסומי וחסויות
המבקשים להציג חומר פרסומי ו4או לתת חסויות4תרומות לכנס מתבקשים לפנות בהקדם
למזכירת האגודה ,גב' סילבי ויטנברג טל' 31-5335404 :נייד ;353-5360376 :פקס31-6510105 :

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.353-5360376 ,31-5335404 .
אי"ל  -אגודה ישראלית למשאבי מים ,ת"ד  033בית שמש .00137
אבקש לרשום אותי לכנס שיתקיים בתאריכים:
 33באפריל  5302במרכז כנסים יקבי 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 רגילה

033

השתתפות סטודנט  4פנסיונר

153

אני מעוניין להצטרף להסעה
היוצאת מתחנת הרכבת
בבנימינה

-

נא לסמן בX-



הרשמה מחייבת תשלום מיידי



כל המחירים כוללים מע"מ



לסטודנטים ולפנסיונרים תינתן הנחה בסך  ₪ 53בהצגת תעודה.
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