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חוזר מס'  1מהוועד הנבחר לשנת 2021/2022
לחברות ולחברים שלום,
תחילה ,אנחנו מבקשים להודות לנשיאה ולוועד החברה היוצאים על עבודתם ופעילותם המסורה בשנה שעברה.
פעילות הועד היוצא שמרה על פעילויות החברה בתקופה קשה בה המציאות השתנתה חדשות לבקרים והכנס בירוחם
שבר שיא של כ  380משתתפים .אנו מודים בהערכה רבה לנשיאת החברה  -סיגל אברמוביץ ,סגנית נשיאת החברה
 יהודית הרלבן ,גזברית  -שרית אשכנזי-פוליבודה ,מזכירת הוועד  -מיכל אדלר-סלע ,חברי הוועד  -יעל לשנו ,חןקניגסברג ,קובי חבושה ויהל אשד ,מתנדבת  -רבקה עיני ולחברי ועדת הביקורת :אורי דור ,נורית שטובר ושמעון
פיינשטיין.
הועד הנבחר לשנה זו הוא :נשיאה  -יהודית הרלבן ,סגנית נשיאה  -רונית קסל ,גזברית  -יעל אברט ,חברי הוועד:
אורי דור ,נורית שטובר ,יונתן קינן ,נורית ובר ,רלי ולד ועודד אלעזר .חברי ועדת הביקורת :אנטון וקס ,גל יסעור
ושמעון פיינשטיין.
להלן מספר עדכונים בנוגע לחברה הגיאולוגית הישראלית ולפעילויות הקרובות:
 .1כנס החברה הגיאולוגית לשנת  2022יתקיים במלון ניר עציון בתאריכים  5-7לאפריל  .2022הכנס יתקיים
במתכונת של אירוח מלא .בקרו באתר המלון/https://www.nir-ezion.co.il :
 .2ביטול כנס  2020בנשיאותו של עמוס סלומון עקב נגיף הקורונה ,הביא גם לביטול סיורי הכנס .סיורים אלו
חשובים בעיננו שכן הם מנגישים נדבך חשוב בגיאולוגיה של שפלת יהודה ועל כן חשוב לקיימם .ואכן חלק
מסיורי כנס  2020יתקיימו באוקטובר-נובמבר השנה .הודעה על הרשמה לסיורים אלו תשלח במייל נפרד.
 .3העלנו לאתר החברה נייר עמדה שנושאו" :חימום העולם ושינּוי האקלים  -עמדת החברה הגיאולוגית
הישראלית ועמותת מדעי הים בישראל" .עמדת זו מצטרפת לניירות עמדה שפורסמו על ידי האגודה
המלכותית הבריטית והאקדמיה האמריקאית הלאומית למדע ,מכתב חתני פרס נובל ,החברה הגיאופיזית
האמריקאית ,החברה הגיאולוגית האמריקאית ,האגודה האירופאית למדעי כדור הארץ ועוד חברות וארגונים
אקדמיים ומקצועיים רבים בעולם .קראו את נייר העמדה באתר החברה.
 .4בימים אלה מתגבשת התוכנית האסטרטגית של מנהל התכנון לשנת  .2040כדי להשפיע על התוכניות
העתידיות ,צוות מתנדבים הצליח להשתלב בתוכנית המורשת הנופית .בקרוב יש להגיש מסמך שמפרט מהי
המורשת הגאולוגית ,ובמסגרתו נשמח שחברי החברה ייקחו חלק באיסוף תצלומים ומידע על דוגמאות .ראו
פרסום באתר החברה.
 .5למציאת הצעות עבודה והצעות לתלמידי מחקר אנא בקרו ב https://www.igs.org.il/jobs

 .6בקרו בעמוד הפייסבוק  Israel Geological Societyשל החברה הגיאולוגית הישראלית :נשמח להצטרפות
חברות וחברים נוספים .אתן/ם מוזמנות/ים להעלות לעמוד תכנים חשובים ,כדוגמת הזמנות להרצאות
וסמינרים ,הצעות עבודה ומכרזים ,פרסומי מאמרים ,סיקור חדשות על מחקרים גיאולוגים ועוד.
 .7אנו מחפשים אחראי.ת נמרץ ופעיל לחשבון הטוויטר של החברה הגיאולוגית .@GeologyIsrael :אנא
פנו ישירות ל y.harlavan@gsi.gov.il
בתודה ובברכת שנה טובה,
יהודית הרלבן ,רונית קסל ,חברות וחברי הוועד

