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  2022ינואר  06

   2021/2022מהוועד הנבחר לשנת  3חוזר מס' 

  לחברות ולחברים שלום,

 . ונים ובסוף גם שני סיורים נוספיםעל הפרק, כנס החברה, הצעת מושבים לכנס, הצעת מועמדות לפרסי החברה הש

על לשונית באתרנו רפרפו  .וימי עיון  שלושה סיוריםרבה התקיימו בהצלחה   2021דצמבר -במהלך אוקטובר (1

   :ישירה להתרשמותחוויות ותמונות או  רועיםא

karkom-https://www.igs.org.il/arif 

nov21-slumps-https://www.igs.org.il/judea 

trip-cave-https://www.igs.org.il/soreq 

event-geochem-https://www.igs.org.il/stein 

בניר עציון. גם השנה הוקמה מועצה   2022לאפריל   7-5כנס ההחברה הגיאולוגית יתקיים בתאריך  מושבי הכנס: (2

 ושתרמאדלר -ולמיכל סלע 2021למועצה המדעית של כנס ירוחם מקרב לב מדעית ובהזדמנות זו אנו מודים 

נורית ובר  חברת הוועד ל רבות להצלחת הכנס. למרות זאת, במידה וברצונכם לקיים מושב מיוחד, אנא פנו

Nurit.weber@weizmann.ac.il 

לחבר   . שלחו ישירותכותרת ותחנות מוצעות הכוללת: לכנס לסיור נלווהאנא שלחו הצעה מפורטת סיורי הכנס:  (3

 .2022למרץ  1מועד אחרון  .ory@orydor.comהוועד אורי דור 

את המועמדים   y.harlavan@gsi.gov.ilיהודית הרלבן  –יאת החברה אנא שלחו אל נש פרסי החברה: (4

ניתן למצוא בקישור הבא:   וקריטריונים לכל פרס. פרטים והמועמדות שלכם לפרסי החברה השונים

awardshttps://www.igs.org.il/ . 2022למרץ  21הוא: להגשת המועמדים והמועמדות המועד האחרון 

בשלב  תודות למדריכים הנפלאים. לחברותיה וחבריה. נוספים החברה מציעה סיורים מקצועיים  סיורים נוספים: (5

ור  חוברת הסי את כולל  התשלום, הסיורים בעלות משתנה: להלן מספר הדגשיםזה תערך הרשמה בלבד. 

 מינימום משתתפים. ל הסיור יתקיים בהתאם   ההשתתפות על בסיס סדר ההרשמה., וביטוחהסעה הרלוונטי 

 . גיאולוגיה בהילוך מהיר לחוף ים המלח" – "על משקעי מלח, קניונים צעירים, מפרצים ורכסי חוףסיור א. 

 .יהודה אנזלו מדריכים: נדב לנסקי, עדו סירוטה, לירן בן משה, חגי איל

 .2.2.22-מקרה של חשש ברור לשיטפונות הסיור ידחה לוב  27.1.22: מועד

ק"מ. נושאי הסיור:   12-הליכה לחוף האגם, משפך נחל חבר לשפך נחל ערוגות, כמשתתפים.  40-מוגבל להסיור 

תגובת הנחלים לירידת בסיס הסחיפה והשלכות על תכנון ותחזוקה של התשתיות, מאידוי למשקעי מלח: 

של חתכים של המלח ששקע בארבעת העשורים האחרונים, קווי החוף הדינמיים של ים  סדימנטולוגיה וסטרטגרפיה 

 המלח: הובלה ומיון של חלוקים, מדרגות חוף, והתפתחות מפרצים. 

   וחזרה. מירושליםהעלות כוללת ביטוח, הסעה ₪ למשתתפ.ת  100עלות הסיור היא 
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events-https://www.igs.org.il/future 

   .לנחל עשוש מנחל ציחור – סיור רמת ברקב. 

 דריך יואב אבני מ

 חמישי בשבוע(. )ימים שלישי, רביעי ו  לפברואר 15-17 :מועד

הסיור שנקבע לנובמבר נדחה ולנרשמים המקוריים ניתנה הרשאת רישום קודמת.   . משתתפים 40-מוגבל להסיור 

 נותרו מקומות בודדים ותיפתח רשימת המתנה.  

בדגש על השינויים שחלו במערכות    שולי בקע ים המלחהסיור במזרח הנגב עוקב אחר הטקטוניקה והתפתחות הנוף ב

גיאולוגים בוגרים   –זהו סיור מקצועי המיועד בעיקר לעוסקים בתחום הנוף ובמבנה הגיאולוגי מאז האוליגוקן. 

 .  ק"מ ביום 16. רמת הקושי של הטיול בינונית עד גבוהה עם קטעי הליכה רצופים של עד וסטודנטים

: העלות כוללת ביטוח, הסעה ממצפה רמון וחזרה. לסטודנט.ית 500ר/חברה רגיל ו לחב 890היא  עלות הסיור

 חוברת סיור ואוכל למעט ארוחת צהריים ביום הראשון וערב ביום האחרון. 

events-https://www.igs.org.il/future 

 

 בתודה 

 וחברי הוועד , רונית קסל, חברות יהודית הרלבן
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