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תכנית כללית

כנס החברה הגאולוגית הישראלית

מלון  "פסטורל" כפר בלום



הערותמקוםפעילותשעה

יום שלישי • 26.3.2019

איסוף 06:45
הסעה מירושלים 
לכפר בלום  

נקודה 1 - המכון הגאולוגי 
נקודה 2 - כיכר כניסה 
דרומית קמפוס גבעת רם
נקודה 3 - בנייני האומה 

תחנות האוטובוס )בצד של 
בנייני האומה(

איש קשר: 
איציק חמדני 
052-4638490 

איסוף 06:00  
הסעה מבאר שבע 

ותל אביב 

נקודה 1 אוניברסיטת 
בן גוריון בחניה מאחורי 

ארומה
נקודה 2 - רכבת מרכז על 

דרך נמיר

אנשי קשר
באר שבע: אילן לוי
054-6474806 

תל אביב: שלומי וינר
052-4435571

10:30-11:00

הגעה משוערת למלון 
כפר בלום, הרשמה
שמירת מזוודות 
בחירות לוועד
2019-2020

דלפק ארטרא

אולם סרנדה

לובי הכניסה למלון

מאחורי הלובי

מסעדת המלון ארוחת צהריים 12:00-13:00
ליד הלובי, שובר 

לארוחת צהריים בתג 

ראה שילוט הכוונה אולם אופרה  Bכינוס מדעי 13:00-14:00
מחוץ ללובי 

14:00-15:30
כינוס מדעי בשלושה 

אולמות 

A  אופרה
B  אופרה
C  אופרה

מבואה אולם אופרה הפסקת קפה 15:30-16:00
קבלת חדרים בדלפק 
הקבלה, החל מהשעה 
15:00 באופן עצמאי 

16:00-18:00
המשך הכינוס המדעי 
בשלושה אולמות 

A  אופרה
B  אופרה
C  אופרה



הערותמקוםפעילותשעה

שובר לבירה בתג מבואה אולם אופרה פוסטרים, בירה וקפה 18:00-19:00

מסעדת המלון ארוחת ערב 19:00-20:00

20:00
הרצאות פרס גרדר 

ופרוינד, תחרות הרצאה 
קצרה וצילומים 

B  אולם אופרה

יום רביעי • 27.3.2019

מסעדת המלון ארוחת בוקר 07:00-08:30
המסעדה פתוחה עד 

השעה 09:30

08:30-10:15
כינוס מדעי בשני 

אולמות 
A  אופרה
B  אופרה

מבואה אולם אופרה הפסקת קפה 10:15-10:45

10:45-12:15
המשך הכינוס בשני 

אולמות 
A  אופרה
B  אופרה

מסעדת המלון ארוחת צהריים 12:15-13:15
שובר לארוחת צהריים 

בתג 

13:15-15:15
המשך הכינוס המדעי  

בשני אולמות 
A  אופרה
B  אופרה

מבואה אולם אופרה הפסקת קפה 15:15-15:45

המשך הכינוס15:45-17:00
A  אופרה
B  אופרה
C  אופרה

שובר בירה בתג מבואה אולם אופרה פוסטרים, בירה וקפה 17:00-18:00

מסעדת המלון ארוחת ערב 18:30-19:30

19:30
הרצאת נשיא, 
אסיפת מליאה 

והענקת חברות כבוד
A  אופרה



הערות: 

עזיבת חדרים - בכל יום עד השעה 11:00

שעות ארוחת הבוקר - 07:00-09:30 

למעוניינים בשינויים בשיבוץ לסיורים יש לעשות זאת אצל רוית בדלפק ארטרא עד יום 

רביעי בשעה 14:00 

הצטרפות בני זוג לסיורים על בסיס מקום פנוי בלבד בעלות של 50 ₪ בדלפק ארטרא 

ביום יום רביעי בין השעות 16:00-18:00

דלפק ארטרא) בלובי המלון (שעות פתיחה: 

יום שלישי 10:00-20:00

יום רביעי 08:00-20:00

יום חמישי 07:00-10:00 / 16:00-17:00 

אנו מאחלים לכם שהות נעימה 

הערותמקוםפעילותשעה

 יום חמישי • 28.3.2019  

06:45-07:30
ארוחת בוקר, פינוי 

חדרים  
שמירת מזוודות 

מסעדת המלון

אולם סרנדה

ארוחת צהריים ארוזההתייצבות בלובייציאה לסיורים 07:30-16:00

16:00
חזרה למלון, קפה 

ועוגה 
לובי 

16:30
נסיעה מאורגנת לתל 
אביב, באר שבע 

וירושלים 
יציאה מהלובי 


