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 )אי"ל(   האגודה הישראלית למשאבי מיםקול קורא ראשון לכנס השנתי של 

  2018במאי,  16-17, ה אילןונו מלוןב

תל  –לאחר הרבה שנים בהן הכנס השנתי נערך בצפון או דרום הארץ, החלטנו השנה לערוך את הכנס על כביש ירושלים 

(. הנוף של המדרונות המערביים של הרי יהודה, השפלה  Cמ' צפונה שלא יהיה רעש(, בנווה אילן )מלון  800) אביב

ביום סיורים מצוינים בתוכנית הרצאות ביום הראשון וומישור החוף המרכזי, הנשקף מאולם ההרצאות מרומם נפש. 

 אל תחמיצו.  – השני

 

  נושאי הכנס

עם  ,לאחר שנתיים של כנסים באזורי הבצורת בצפון המנותקים מהמערכת הארצית, נתכנס השנה לאזור שסובל פחות

תושביה מרוחקת יחסית ממקורות  . ירושלים על מליוןלאורך ההיסטוריה מבחינת אספקת מים ביותרמאתגר זאת 

 (.8)שמואל ב ה'  שנה 3000ומפעלי המים שלה הם שם דבר כבר יותר מ  (,לטרלית וברום)מים טבעיים משמעותיים 

 ,כמובן, כמדי שנהנשמח לשמוע עבודות ולבקר באתרים הקשורים בהידרולוגיה ואספקת מים ביהודה וירושלים, ו

  .וגיה ומשאבי מיםעבודות אחרות בנושא הידרוללשמוע 

אנו קוראים למרצים, חוקרים, קובעי מדיניות, מהנדסים, יועצים, אנשי שטח, סטודנטים לתאר שני ושלישי ומומחים 

 אחרים להגיש תקצירים  בנושאים כגון:

 הידרולוגיה של מי תהום 

  מים עילייםהידרולוגיה של 

 הידרולוגיה של תווך לא רווי 

  נושאים בהידרולוגיה של הרי יהודה ומדבר יהודה 

 עבר, הווה, ועתיד( וגב ההר לירושלים אספקת מים( 

 הידרוגיאומורפולוגיהו הידרוגיאולוגיה 

 הידרומטאורולוגיה ומשקעים 

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

 תהליכי המלחה של מקורות מיםו גיאוכימיה 

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

 ממקורות זיהום תעשייתיים מקורות מיםשל  זיהום 

  שיקום אקוויפרים מזוהמיםGroundwater Remediation 

 ותעשייתיים , חקלאייםביתיים שפכים , טיפול והשבה שלניטור 

 ויפרים העשרה מנוהלת של אקו(Managed Aquifer Recharge) – ן, מנשה ואחרים"שפד 

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

 נושאים אחרים הנוגעים למשאבי המים של ישראל 
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 הגשת תקצירים

עד ליום  (water.org-http://www.eyal) למשאבי מים אתר האינטרנט של האגודהדרך יש להעלות תקצירים 

 הגשת תקצירים באתר תתאפשר החל מיום ראשון  (,1-26)  דכן היוםדין לא מעוהאתר ע .8201-3-4ראשון ה 

אנא עקבו אחר ההוראות בטופס ההגשה והקפידו להגיש את התקצירים בהתאם לפורמט המבוקש . 8201-2-4 -ה 

   סדי(.)בדגש על שמות המחברים והשיוך המו

 פרס על שם "גולדשמידט"

מרטין לחוקרים צעירים. הפרס הינו על שם  האגודה תעניק בכנס השנתי את פרס "גולדשמידט" תייםכמידי שנ

 כמותי בהידרולוגיה של ארץ ישראל.-גולדשמידט, ממייסדי החטיבה להידרולוגיה וממניחי היסודות לעיסוק המדעי

   http://www.eyal-water.org/eyal/h/gold -זוכי הפרס באתר האגודה   35אנא עיינו ברשימת 

למוסד  הגישושנים לאחר מועד קבלת תואר אקדמי ראשון, אשר  10, עד ות\צעירים ות\הידרולוגים\חוקריםניתן להגיש 

את בנושא הקשור לאחד התחומים שהוזכרו לעיל.  לתואר שני או שלישית מחקר מוכר להשכלה גבוהה, עבוד

 של PDFבצרוף קובץ  ,Nido@mekorot.co.il –דר' עידו נגב המועמדויות יש להגיש בדוא"ל לסגן יו"ר האגודה 

 .מכתב המלצה של מנחה העבודה או של אחד מחברי האגודה נוסףבולתואר המועמדת לפרס, עבודת המחקר 

 .8201-3-4ה  ראשוןיום הוא   8201 - גולדשמידט לפרס מועד אחרון להגשת מועמדות

 

 סיורים בכנס

באזור , לארגן סיור או חלק מסיור בנושאים של הידרולוגיה, אספקת מים\אנו קוראים לחברים המעוניינים להדריך

 .liorn@water.gov.il במייל  ליאור נצר( ליצור קשר עם חבר הועד 17/5/2018ביום השני של הכנס ), יהודה וירושלים

 חומר פרסומי וחסויות

 גב' סילבי ויטנברגמזכירת האגודה, בהקדם ל מתבקשים לפנות ו/או לתת חסויות לכנס להציג חומר פרסומיהמבקשים 

 .02-6529235 פקס.; 050-5063076נייד. ; 02-5005494 טל'.

 

 8201לכנס  פרטים נוספים

 ללכנס וסדרי ההרשמהת הכנס בהם יכללו דמי החבר יצא קול קורא שני בו יפורטו עלויו 2018פברואר  סוף-מצעאב

  סטודנטים וגמלאים.יהיו הנחות ל .וכו'( ים, נילוובלי לינה, יום אחד בלבדמספר אנשים בחדר, ) בכמה אפשרויות

, קפה רץ(ו ,אולמות יפהפיים ) ויום הרצאות )אוטובוס( יום סיור :כולל ,למשתתף העלות המלאה של הכנס ,נולהערכת

, חוברת תקצירים סלמשתתפי הכנ שי ,(לסיור )צהרים, ערב, בוקר וצהריים באריזה לינה בחדר לשניים והסעדה מלאה

  .שח לסטודנט( 700 ) ₪ 775 -ה בסביבותבאגודה תהיה  שנתיים דמי חברותו אלקטרונית

   כנית הכנס המלאה.בו תתפרסם ת יצא קול קורא שלישי ,2018מרץ  לקראת סוף

  

 בברכה

  ועד האגודה הישראלית למשאבי מים
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