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    :מושבי ההרצאות
יש להקפיד מאוד על לוחות הזמנים.    )כולל שאלות(.  דקות בדיוק  15הוא    משך ההרצאה  -למציגי ההרצאות

ניתן   יהיה  ולא  עמוס  מאוד  בפורמט    צריכההמצגת    . ניםבזמ  לחרוגהכנס  מותאמת    ,pdfאו    pptלהיות 
   .16x9  של מסך תלפרופורציי 

 
 )למציגים.ות הרצאות(  הטענת מצגות

בין השעות    3.5ביום שני ה  בזמן ההרשמה לכנס,  , להטעין את המצגות  המרצות והמרציםאנו מבקשים מכל  
הטענת המצגות היא בהתאם לאולם שבו מתקיים מושב ההרצאה. ההטענה היא בתיאום עם   . 8:30-10:00

 האולם )מזוהה עם חולצת צוות(.   .ית אחראי
ה  ל בזמן מושב הפוסטרים בין השעות  גם  ת  ולהעלות את המצג  יהיה  ניתן,  4.5מציגים.ות של יום שלישי 

21:00-22:00  . 
 .  8:00לפני השעה , להטעין את המצגות, יש  4.5לכנס ביום שלישי ה   .ותהמגיעים מרצים.ות

 
 פוסטרים: 

הכנס   משתתפי  כל  בפני  קצרות  הרצאות  של  ראשון  חלק  חלקים:  בשני  יתקיים  הפוסטרים  מושב  השנה 
)לאחר ארוחת הערב, על בירות(.    באולם מישאש במיינדסט וחלק שני תצוגת פוסטרים במבואה של מיינדסט

( שקופית אחת  Sarit@adssc.orgפוליבודה )-תזכורת לכל מציגי.ות הפוסטרים לשלוח במייל לשרית אשכנזי
 .  28.4עד יום רביעי ה להרצאה הקצרה על הפוסטר 

 
 :תליית פוסטרים

 על פי מספר הפוסטר בתוכניה.  בוקר יום ההצגה   10:00עד השעה  לתלות את הפוסטר   על המציגים.ות
 על ידי חן קניגסברג וסנאה מנדה.   ןתינת עזרה במקום  

 
 השתתפות בתו ירוקהבהרות על 

הבריאות   משרד  הנחיות  פי  פיעל  על  כנס  לקיום  תעודת  ה  הנוגעות  בהצגת  מותנת  ההשתתפות  ירוק,  תו 
והיא תקפה ל  עד יום לפני ההגעה לכנס  מתחסן.ת או מחלים.ה או בהצגת בדיקת קורונה שלילית שבוצעה  

 לשמירת ההנחיות, נבקש להציג בזמן ההרשמה את המידע הרלוונטי לתו הירוק.   . שעות 72
 

 אסיפת המליאה:עדכון נושאי 
 .  12:00-14:00במאי בין השעות  4אסיפת המליאה וחלוקת פרסי החברה יתקיימו ביום שלישי ה  

 נושאי האסיפה: 
 נשיאת החברה   של החברה. שנתי  ת דיווח פעילויו .1
 גזברית החברה -2020לשנת    הצגת הדו״ח הכספי .2
 גזברית החברה  -דיווח מצב כספי עדכני .3
 הועדה   תנציג. -דו״ח וועדת ביקורת .4
 יעקב ניר  -מעורבות החברה הגיאולוגית במצבו של ים המלח .5
 נדב לנסקי -הנגשת מסלולים לחופי ים המלח .6
למפרץ  י אונ .7 להגיע  מתכננת  גלים״  ״הבת  טיבור  -2023אפריל  -מרץ  ,אילת-עקבהית  )קובץ    גדעון 

 .מצורף(

mailto:Sarit@adssc.org


 דיווח על תוצאות בחירות לסגן נשיא החברה, וועד החברה, וועדת הביקורת.   .8
 .2021הענקת פרסי החברה הגיאולוגית לשנת    .9

 הרצאות זוכי.ות הפרסים )פרופ׳ רפי פרוינד, דר׳ פרץ גרדר, פרופ׳ גדליה גבירצמן(  .10
 

 שינוי שעות הפאנלים תעשיה/ זיהום הנפט
. הפאנל המיוחד על התעשיה יתקיים  15:40-16:30  השעות  יתקיים בין   הנפט  זיהוםהמיוחד בנושא  פאנל  ה

 . יש לשים לב שהשינוי לא מעודכן בתוכניה. 18:10-18:50בין השעות   
 

 ברק חירות  -נושאים לפאנל זיהום הנפט בחופי ישראל 

  
“Tar pollution event – overview of oceanographic activities/needs”. Barak Herut and 
IOLR scientists 
 
“Geochemical characteristics of the oil pollution and their use for forensic and natural 
weathering studies”. Ilya Kutuzov1, Yoav Oved-Rosenberg2,  Yonatan Goldsmith1, Zeev 
Eizenshtat3, Shimon Feinstein4, Alon Amrani1; 1 The Institute of Earth Sciences, The Hebrew 
University of Jerusalem; 2 Geological Survey of Israel, Ministry of Energy; 3 Institute 
of Chemistry, The Hebrew University of Jerusalem; 4 The Earth and Environmental 
Sciences, Ben-Gurion University of the Negev. 
 
"The effects of crude oil on marine biota; lessons from laboratory-controlled 
experiments and in-situ observations". Maxim Rubin-Blum, Ximena Dubinski, Tamar 
Guy-Haim and Eyal Rahav; Israel Oceanographic & Limnological Research. 
 
“Detection of Heavy Oil/Tar on the seabed by Multibeam Echo Sounder 
and  Backscatter assessment”. Asaf Giladi, Gideon Tibor, Mor Kanari; Israel 
Oceanographic & Limnological Research. 
 
“Tar in the Storm – operational and environmental policy perspectives“. Rani Amir, Head 
Marine Environment Protection Division, the Ministry of Environmental Protection 
Questions/Comments 

 סימון וולין, עינת מגל -נושאים לפאנל תעשיה 
בסקרים   ותקוס , בתעשיה ובחברות הע.ית מחוץ לאקדמיהעבודת הגיאולוגתיאור ב  הפאנל יתמקד

יכירו וידעו במקצוע, כהכשרה מקצועית  , ילמדו .יותומה אנחנו מצפים שגיאולוגיםהידרולוגים  /גיאולוגים
 לקליטה במקומות עבודה. 

 
 4.5ריצת הבוקר ב 

 ולא במכתש. עדכונים על מקום היציאה יפורסם בלוח המודעות בלובי מיידנסט.  תתקיים סביב אגם ירוחם
 

 : בהסעה לכנס למגיעים
שורש,  מצומת    בבוקר, עם איסוף   6:30בשעה  מהמכון הגיאולוגי בירושלים    במאי תצא  3ההסעה לכנס ב  

לתיאום זמני איסוף מהתחנות )בזמן אמת( ניתן יהיה לפנות      בבאר שבע.תחנת רכבת צפון  לטרון וצומת  
 (  0507857795לנטלי ניאגו ) 
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