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חוזר מס'  2מהוועד הנבחר לשנת 2021/2022
לחברות ולחברים שלום,

הפעם החברה מציעה סיורים מקצועיים לחברותיה וחבריה .א .סיורי כנס  2020שהתבטלו וב .שני סיורי עומק
מיוחדים .בשלב זה תערך הרשמה בלבד .להלן מספר הדגשים:
•

הסיורים בעלות משתנה.

•

הסיורים פתוחים לחברי וחברות החברה ששילמו דמי חבר לשנת ( 2020סיורי כנס  )2020ולשנת .2021

•

התשלום כולל את חוברת הסיור הרלוונטי ,הסעה (למעט סיור מערת שורק) וביטוח.

•

ההשתתפות על בסיס סדר ההרשמה.

•

הסיור יתקיים במידה ויהיו מינימום משתתפים.

•

בסיורים המיוחדים ,סטודנטים נהנים מסבסוד ומספרם מוקצה.

•

איסוף בתאום מראש בלבד.

•

פרטי סיורי כנס  2020ונושאיהם בקישור הבאhttps://d0e5f91d-1d5e-40d9-a319- :
3221d286a739.filesusr.com/ugd/d5b382_2df20ab240294938b51e0cbb8b3172fc.pdf

•

להרשמה לחצו על הקישור הבאת מלאו מספר משתתפים ( 1+בשורת הסטודנט לדוגמא) ומלאו את
הפרטים .להזכירכם התשלום לא יתבצע בזמן זה.https://www.igs.org.il/future-events .

•

לשאלות במייל בלבד :יהודית הרלבן y.harlavan@gsi.gov.il

א .סיורי כנס  -2020השלמות
כנס  2020בנשיאותו של עמוס סלומון בוטל עקב נגיף הקורונה ,אנו מזמינים אתכם להשתתף בחלק מהסיורים
העוסקים בגיאולוגיה של שפלת יהודה .הסיורים יתקיימו באוקטובר-נובמבר השנה.
להלן רשימת הסיורים ומועדם:
מספר נושא (בקצרה)
1

תופעות ליתולוגיות המלוות
את יצירת הפלטפורמה
הקרבונטית בקרטיקון.
הארכיב של מערת שורק

3

יחסי טקטוניקה ,אקלים

2

מדריכים

תאריך

נק .מפגש/איסוף

עלות/הערות

איתן שש ויואב
אבני

 25לאוקטובר

 8:00המכון הגיאולוגי

₪ 80

מירה בר-מטיוס
ואבנר אילון

 25לאוקטובר

אורי ריב וארי

 25לאוקטובר

 10:00סיור ראשון
 11:00סיור שני
קופת האתר
 8:00הר הרצל

₪ 20
התשלום לביקור
במערה עצמאי
₪ 80

4

5

ותהליכי פני שטח בהרי יהודה
מיפוי גיאולוגי של הר איתן
בעידן דיגיטלי

מטמון
אמוץ
עגנון,וחובריו

רצף הסלעים מגיל איאוקן
מאוחר עד אוליגוקן בשפלת
יהודה

עודד בר ,עזרא
זילברמן,
וחובריהם

 24לאוקטובר

 7:00מכון גיאולוגי
 7:30חניון הר איתן

₪ 80
הליכה מתונה של כ5 -
ק"מ

 18לנובמבר

 6:30המכון הגיאולוגי.
 7:00תחנת הדלק לטרון
 7:30בכניסה לשדה משה.

₪ 80

ב .סיורי עומק מיוחדים
החברה מציעה שני סיורים מקצועיים בהדרכתו של יואב אבני והעוזרים על ידו ,אורי דור ויהל אשד .מטרת הסיורים
לחולל שיח ער בנושאים שיוצגו בסיור וילובנו על ידי המשתתפים במהלך התחנות .הסיורים כוללים הליכה ממושכת
בשטח ,לינה בחניוני לילה והכנה משותפת של ארוחות .למעשה אלו "סדנאות הולכות ומדברות" .לפעילות כולה פן
חברתי חשוב ,כמו גיבוש קהילת חברי החברה הגיאולוגית ,וקידום מסורת של סיורי עומק (מדובר בכמעט שלושה
ימים !) .עלות כל אחד מסיורי העומק כוללת הסעה ממצפה רמון וחזרה ,ביטוח ,אוכל למעט צהריים ביום הראשון
וערב ביום האחרון וחוברת סיור.
להלן פרטי שני הסיורים:
מספר נושא (בקצרה)
1
2

טקטוניקה והתפתחות הנוף
בשולי בקע ים המלח
סיור רגלי מהר עריף להר
כרכום לאור המיפוי הגיאולוגי
החדש

מדריכים

תאריך

נק .מפגש/איסוף

עלות/הערות

יואב אבני

 9-11נובמבר

יואב אבני

 16-18לדצמבר

 8:45רחבת החניה,
תחנת הדלק מצפה רמון
 8:45רחבת החניה,
תחנת הדלק מצפה רמון

סטודנט ₪ 500
רגיל ₪ 890
סטודנט ₪ 500
רגיל ₪ 890

 .1סיור רמת ברק – מנחל ציחור ועד לנחל עשוש .מועד  9-11לנובמבר (ימים שלישי ,רביעי וחמישי בשבוע).
הסיור במזרח הנגב עוקב אחר הטקטוניקה והתפתחות הנוף בשולי בקע ים המלח בדגש על השינויים שחלו במערכות
הנוף ובמבנה הגיאולוגי מאז האוליגוקן .זהו סיור מקצועי המיועד לגיאולוגים בוגרים וסטודנטים העוסקים בתחומים
המשיקים לנושאי הסיור .רמת הקושי של הטיול בינונית עד גבוהה עם קטעי הליכה רצופים של עד  16ק"מ ביום.
 .2סיור עריף-כרכום .מועד  16-18לדצמבר ,ימים חמישי ,שישי ושבת בשבוע .חשוב! סיור זה תלוי באישור צהלי.
הסיור מציג את המבנים הגיאולוגיים העיקריים באזור לאור המיפוי הגיאולוגי החדש שבוצע בשנים האחרונות .זהו
סיור המיועד למיטיבי לכת ,ברמת קושי בינונית עד גבוהה ,עם קטעי הליכה ארוכים עד  18ק"מ ביום.
בתודה
יהודית הרלבן ,רונית קסל ,חברות וחברי הוועד

