פרס ג'ון הול של החברה הגיאולוגית הישראלית לעבודה יישומית מצטיינת
בתחום מדעי כדור הארץ לשנת 2020
זאת לתעודה כי

דר' גדעון טיבור
זכה בפרס החברה הגיאולוגית הישראלית לשנת  2020כהוקרה על עבודתו היישומית המצטיינת
בתחום מדעי כדור הארץ
דר' גדעון טיבור ,חוקר בכיר בחקר ימים ואגמים לישראל ,מוביל בשנים האחרונות פרויקטים של מיפוי
בתימטרי וגיאופיסי ברזולוציה גבוהה בים התיכון ,צפון מפרץ אילת והכנרת .פעילותו משלבת כלים חדשים
בתחום הגיאולוגיה הימית והאוקיאנוגרפיה הסביבתית והאופרטיבית ,הן לצורך איסוף ועיבוד המידע
הבתימטרי והגיאופיסי ,והן באספקה רציפה של נתונים סביבתיים של ימים ואגמים באמצעות חישה לוויינית
מרחוק .גדעון תרם באופן משמעותי ביותר להובלת המיפוי כחוקר ראשי ומבצע בפועל והיה אחראי על ביצוע
וארכוב הנתונים ,ובכך יש לו תרומה סגולית ,מתמשכת לאורך שנים.
דר' טיבור פיתח והטמיע מערכת מידע גיאוגרפי על איכות המים בסביבה הימית והאגמית על בסיס מידע
לווייני ) ,(SISCALשמספקת נתונים באופן רציף ופתוח באמצעות המרשתת ,כמו גם דיווחים תקופתיים
המשמשים בין השאר לבחינת השלכות סביבתיות של פעילויות שונות .זאת ועוד ,לגדעון חלק נכבד ביותר
בהכשרת אניית המחקר הלאומית "בת גלים" למתקדמת ביותר באגן הלבנט ,ובעלת יכולות ניטור ,מיפוי,
דיגום ובדיקות ייחודיות של קרקעית הים ועמודת המים.
פעילותו של גדעון מאפשרת לקהילה המדעית ,סטודנטים ,מכוני המחקר הממשלתיים והאקדמיה ,לבצע
מחקרי תשתית חיוניים ומתקדמים ,ולתמוך בגיבוש מדינות סביבתית מושכלת .זוהי תרומה משמעותית ביותר
לכלל הקהילה המדעית ולצרכים הלאומיים.
על כן מצאנו את דר' גדעון טיבור ראוי ביותר לפרס ג'ון הול ,פרס אשר נועד להכיר בחשיבות פעילותם של
חוקרים שהקדישו את מיטב זמנם ומרצם ליצירת תשתיות ידע ופיתוח בסיסי נתונים.
לאור הישגים אלו מצאו חברי וועדת השיפוט את דר' גדעון טיבור ראוי לפרס ג'ון הול של החברה
הגיאולוגית הישראלית עבור עבודה יישומית מצטיינת בתחום מדעי כדור הארץ לשנת 2020
הפרס ניתן בירושלים ,אדר תש"פ

ולראיה באנו על החתום חברי ועדת השיפוט:

דר' עמוס סלמון,

פרופ' יוסי יחיאלי,

המכון הגיאולוגי ,ונשיא החברה הגיאולוגית
הישראלית ,יו״ר

מנהל המכון הגיאולוגי לישראל

דר' אורי פריזלנדר,

פרופ' ברק חרות,

המכון הגיאופיסי לישראל

מנכ"ל חקר ימים ואגמים לישראל

