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קול קורא מספר 2
לכנס השנתי של האגודה הישראלית למשאבי מים –
דן קיסריה  1-2במאי 2013
לחברים שלום רב,
הכנס השנתי של אי"ל לשנת  2013יתקיים במלון דן קיסריה ,בתאריכים  2-1במאי  ,2013ימים ד' ,ה' של
השבוע .היום הראשון של הכנס יכלול מושבי הרצאות :בוקר וצהרים ,אסיפה כללית לאחריה יינתנו הרצאות
זוכי פרס "גולדשמידט" לשנת  .2013לאחר מכן ארוחת ערב חגיגית .היום השני יוקדש לסיורים בכרמל ובחוף
כרמל .פרוט התכנית ולוח הזמנים ישלח בתחילת חודש אפריל.

כנס מלא

הרשמה לכל המאוחר עד 15/4/13

* אדם בחדר זוגי

750

אדם בחדר יחיד

1100

* אדם בחדר של שלושה

650

נלווה בחדר זוגי

650

**השתתפות ליומיים ללא לינה

500

השתתפות ליום הראשון בלבד

320

השתתפות ליום השני בלבד

300

* יש לציין בעת ההרשמה מי השותף או השותפים לחדר.
* הרשמה מחייבת תשלום מיידי.
** הרשמה ללא לינה עד 29/4/2013
•

לסטודנטים ולפנסיונרים המשתתפים בכנס מלא )כולל לינה( תינתן הנחה בסך .₪ 50

•

לאחר  ,15/4/2013ההרשמה לכנס כולל לינה תהיה על בסיס חדרים פנויים במלון.

•

מחירי ביטול הרשמה :למבטלים לאחר ה 15.4.13 -ינוכו  ₪ 200מסכום התשלום.

•

כל המחירים כוללים מע"מ.
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דמי חבר:
האגודה נדרשת להוצאות כספיות .כידוע לכם כל חברי וועד האגודה פועלים בהתנדבות ,אולם יש צורך בכיסוי
הוצאות תפעול ותחזוקה של הפעילות השוטפת כאגודה רשומה ברשם העמותות.

דמי החבר לשנת  2013יהיו בסך של  ₪ 100והם ייגבו בנפרד לתשלום הכנס .ניתן לשלם את
דמי החבר בעת הרשמה עד  15/4/2013וביום הכנס.
הרשמה לכנס:
ההרשמה לכנס השנתי של אי"ל תעשה ע"י שליחת:
 .1טופס הרשמה המופיע בסוף הקול קורא ,ובמצורף לו המחאה עם התשלום לפקודת
"האגודה הישראלית למשאבי מים" ,לסילבי ויטנברג ,בדואר או באמייל.
הכתובת למשלוח :האגודה ישראלית למשאבי מים ת"ד  , 800בית שמש .99107
 .2תשלום באמצעות כרטיס אשראי :בטלפון מספר 02-5005494 :לסילבי.
כתובת מייל למשלוחeyal.iawr@gmail.com :
* ההרשמה לכנס מותנית בהסדרת התשלום.
האירוח בכנס:
האירוח במלון דן קיסריה הוא על בסיס פנסיון מלא ,כולל ארוחות צהריים וערב ביום הראשון ,וארוחת בוקר
ביום השני .ביום הסיור יחולקו שתיה וארוחות צהריים ארוזות .למשתתפים ללא לינה האירוח כולל ארוחות
צהרים וכיבוד בין הארוחות שיוגש לכלל המשתתפים בכנס.

הסעות לכנס:
הסעה מאורגנת אל הכנס )ובחזרה ממנו( תצא מרכבת צפון בתל אביב ההסעה תהיה ללא תשלום .הפרטים
הסופיים לגבי ההסעות יפורסמו מאוחר יותר .אנא ציינו בעת ההרשמה האם אתם מעוניינים בהסעה .קיומן
של הסעות מותנה במספר מינימום של נרשמים.

תכנית כנס:
תכנית מפורטת של הכנס :הרצאות ,וסיורים יפורסם בחוזר מספר  3בתחילת חודש אפריל.
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תזכורת למשלוח תקצירים:
תקצירים יש לשלוח לדוא"ל של האגודה  ,eyal.iawr@gmail.comעד לתאריך
 15/3/2013הוראות בנספח המצורף.

רשימת תפוצה
קול קורא זה נשלח לרשימת התפוצה הקיימת .חברים היודעים על אנשים נוספים המעוניינים לקבל את
הודעות אגודת אי"ל מתבקשים לעדכן אותנו.

חברי הועדה המארגנת
סילבי ויטנברג ,רשות הטבע והגנים

sylvie@npa.org.il

דר' יוסי יחיאלי ,המכון הגיאולוגי

yechieli@gsi.gov.il

אימרי עוז ,האוניברסיטה העברית

imri.oz@mail.huji.ac.il

בועז טטרסקי ,תהל בע"מ
דר' דני קורצמן ,מכון וולקני
נועם צח דבורי ,אתגר א .הנדסה בע"מ

tatarsky-b@tahal.com
daniel@volcani.agri.gov.il
nzd@etgar-eng.com

בברכה,
ד"ר ישראל גב
יו"ר האגודה הישראלית למשאבי מים
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טופס הרשמה
לכבוד :סילבי ויטנברג  ,טל. 050-5063076 ,02-5005494 .
אי"ל  -אגודה ישראלית למשאבי מים ,ת"ד  800בית שמש .99107
אבקש לרשום אותי לכנס שיתקיים בתאריך:
 2-1במאי  2013במלון דן קיסריה
שם משפחה ושם פרטי_____________________________________________
כתובת בבית_____________________________________________________
עיר

מיקוד __________

___________________________

טל' בבית

________________

מקום עבודה

_________________________________________________

כתובת )ע(

_________________________________________________

עיר

טל' נייד___________________

________________________

מיקוד _______________________

טל' )ע(_________________________פקס )ע(__________________________
דואר אלקטרוני ________________________________@__________________
אני מעוניין/נת להציג הרצאה
*מצורפת המחאה מס'__________

פוסטר ______
על סך _______________ש"ח וכוללת:

כנס

הרשמה לכל

נא לסמן בX -

שמות שותפים לחדר

המאוחר עד 15/4/13

* אדם בחדר זוגי

750

אדם בחדר יחיד

1100

* אדם בחדר של שלושה

650

נלווה בחדר זוגי

650

**השתתפות ליומיים ללא לינה

500

השתתפות ליום הראשון בלבד

320

השתתפות ליום השני בלבד

300

הסעה
* יש לציין בעת ההרשמה מי השותף או השותפים לחדר.
* הרשמה מחייבת תשלום מיידי.
** הרשמה ללא לינה עד 29/4/2013
•

לסטודנטים ולפנסיונרים המשתתפים בכנס מלא )כולל לינה( תינתן הנחה בסך .₪ 50

•

לאחר  ,15/4/2013ההרשמה לכנס כולל לינה תהיה על בסיס חדרים פנויים במלון.

•

מחירי ביטול הרשמה :למבטלים לאחר ה 15.4.13 -ינוכו  ₪ 200מסכום התשלום.

•

כל המחירים כוללים מע"מ.
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נספח :הוראות כתיבת תקציר לכנס
½ היקף התקציר או התקציר המורחב יהיה לפחות עמוד אחד ולכל היותר  4עמודים )לרבות איורים ומראי מקום(.
½ התקצירים יוגשו בתוכנת .Word
½ על העבודות להיות ברמת קריאה ראויה.

½ את התקצירים יש לשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני eyal.iawr@gmail.com :עד לתאריך
 .15/3/2013נא לכתוב בכותרת הדוא"ל :תקציר לכנס השנתי  – 2013שם המחבר )שיציג את העבודה
בכנס( .יש לציין בגוף הדוא"ל את צורת ההצגה המועדפת – הרצאה או פוסטר
½ משך ההרצאה בכנס  15דקות ובסיומן יינתנו  5דקות לשאלות הקהל .נא להקפיד על עמידה בלוח זמנים זה.
הנחיות עריכה:
כותרת שורה אחת:
כותרת שתי שורות:

גופן מודגש  ; David -גודל גופן –  ;15רווח פיסקה 12 :נק' לפני ואחרי.
גופן מודגש  ; David -גודל גופן –  ;15רווח בין שורות :שורה וחצי ,רווח
פיסקה 12 :נק' לפני ואחרי.
גופן מודגש  ; David -גודל גופן –  ;14רווח פיסקה 12 :נק' אחרי.
גופן נטוי ומודגש ; David -גודל גופן –  ;12רווח פיסקה 18 :נק' אחרי.
גופן נטוי ומודגש ; David -גודל גופן –  ;12רווח בין שורות :בודד; רווח
פיסקה 18 :נק' אחרי.
גופן –  ; Times New Romanגודל גופן – .12
גופן מודגש  ; David -גודל גופן –  ,14כותרות ממוספרות ומיושרות לימין.
רווח -שורה וחצי ,גופן  ; David -גודל גופן –  ,12התקציר מיושר לימין
ולשמאל בגודל דף .A4
כחלק ממסמך .word

מחבר/ים:
כתובת שורה אחת:
כתובת שתי שורות:
דואר אלקטרוני:
כותרי משנה:
גוף התקציר:
תרשימים:

דוגמא:
השפעת המבנים הטקטוניים לאורך השוליים המערביים של בקע הירדן והערבה על
מערכת זרימת מי התהום הרגיונלית
2

בורג ,א , 1.גוטמן ,י.

 1המכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל  ,30ירושלים burg@mail.gsi.gov.il 95500
" 2מקורות" ,לינקולן  9ת"א yguttman@mekorot.co.il 61201

 .1רקע כללי
השבר הסורי  -אפריקאי הוא אלמנט טקטוני בולט על פני כדור הארץ .אורכו כ -1000ק"מ והוא נמשך מטנזניה
בדרום ועד לתורכיה בצפון .אחד מסעיפיו הוא שבר הטרנספורם הגדול הגובל את מדינת ישראל……

