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כנס החברה 2011
לאחר הפסקה של  12שנה ,נשוב ונתכנס השנה במצפה רמון בתאריכים  22-24 :במרץ ,2011
ימים ג' עד ה' של השבוע .מתכונת הכנס לא תשתנה והיא תכלול שני ימי הרצאות ותצוגת פוסטרים ויום
סיורים )אפשר להתחיל לחשוב על רעיונות לסיורים(.
אנו שואפים שכלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני ומעלה ישתתפו בכינוס ונעודד גם השתתפות של
סטודנטים לתואר ראשון ולכן נשתדל להוריד את עלויות לסטודנטים .אנו מבקשים מאנשי האקדמיה
להתחשב בתאריך הכנס בזמן תכנון מועדי הסיורים הלימודיים ומערכת הלימודים לשנת .2011
אנו מקווים שמגוון הנושאים שיוצגו בכנס ורמת ההרצאות לא תיפול מזאת שאפיינה את השנים
האחרונות .לאור תחומי המחקר הרבים המאפיינים את הקהילה הגיאולוגית נשאף לקיים מושבים
מיוחדים בתחומי העניין והפעילות של המחקר הגיאולוגי הנעשה במדינת ישראל .לפיכך ,אנו מבקשים כי
תתחילו כבר עכשיו לחשוב על רעיונות למושבים מיוחדים ותפנו לעמיתים העוסקים בנושאים שבחרתם
לרכז ,על מנת שיתרמו את חלקם לכנס.
פרטים נוספים לגבי הכנס יוצגו בחוזרים הבאים.
מועמדים לפרסי החברה הגאולוגית לשנת :2011
הפרסים הניתנים על ידי החברה הגיאולוגית הם אות הוקרה לחברי החברה על השגיהם המדעיים
ותרומתם לקהילה .אנו מייחסים להם חשיבות רבה ומבקשים מהחברות והחברים להקדיש מעט מזמנם
לנושא ולהגיש המלצות לפי מיטב שיפוטם.
פרס ע"ש רפאל פרוינד ז"ל
פרס החברה הגיאולוגית ע"ש רפאל פרוינד ז"ל יוענק כמידי שנה לחבר החברה על חיבור מצטיין
בתחום הגיאולוגיה שראה אור בשלוש השנים האחרונות .כל אחד מחברי החברה רשאי ומתבקש להציג
מועמד לקבלת הפרס.
פרס ע"ש פרץ גרדר ז"ל
חברי החברה מתבקשים להציע מועמדים לפרס ע"ש פרץ גרדר ז"ל .הפרס יוענק לחוקר אשר גילו
למטה מ  36 -שנה ,על עבודה מקורית המקדמת את המחקר הגיאולוגי בישראל.
מדליה לפעילות בתחום הגיאולוגיה למען החברה:
החברים מתבקשים להציע מועמד מתאים לקבלת המדליה של החברה הגיאולוגית .המדליה מוענקת
כעיטור כבוד והערכה עבור תרומת מקבל המדליה לחברה בתחום הגיאולוגיה.

2

את שמות המועמדים לפרסים הנ"ל לשנת  2011בצרוף מכתב הנמקה יש לשלוח לעזרא זילברמן .אנו
מבקשים שהצעת המועמדים תיעשה עד תאריך  1.12.2011על מנת להותיר די זמן לדון בהצעות.
דמי חבר :2010
חברים שלא שילמו עדיין את דמי חבר לשנת  2010מתבקשים לעשות זאת בהקדם .דמי החבר
משמשים את הפעילות השוטפת של החברה הגיאולוגית וממנים את ההוצאה לאור של העיתון המדעי
.I.J.E.S.
ניתן לשלוח צ'ק על סך  ₪ 200לגזבר ,יואב נחמיאס ,המכון הגיאולוגי ,מלכי ישראל  ,30ירושלים
 ,95501או לת.ד .החברה הגיאולוגית לפי הכתובת שבראש המכתב.
סיור גיאולוגי לקפריסין
בשבוע הראשון של חודש אוקטובר מתוכנן סיור גיאולוגי לקפריסין בו יוצגו תוצאות של עבודות שנעשו
בשנים האחרונות על ידי חוקרים ישראלים .את הסיור ינחו אמוץ עגנון ,מאיר אבלסון וירון קציר והוא
יתמקד בתהליכים של יצירת קרום אוקיאני ובנית רכסים מרכז אוקיאניים.
הסיור יערך לאורך ציר הפתיחה המאובן החשוף בהרי הטרודוס )גראבן סוליאה( ולאורך הטרנספורם
המאובן בעמק ארקפס .נכיר את השיכוב של הקרום האוקייני החל מסדימנטים של ים עמוק )רדיולריטים
וקירטונים( ,דרך לבות כרים וקילוחים ,קומפלקס דייקים ,פלאגיוגרניט ,גברו רדוד ועמוק ,סרפנטיניט,
דוניט ,הרצבורגיט .נכיר גם סלעים נדירים יותר,מינרלים יחודיים ,ואפילו אתרי מחיה של הים העמוק.
נציג התפשטות אוקיינית מול מתיחה טקטונית )משטחי ניתוק תת-אופקיים( ,תופעות של הידרותרמליזם
ומינרליזציה ,וגיאומטריה של התמקמות כתלות במאמצי פתיחה ,לחצים מגמטיים ,וחיכוך טרנספורם
פרטים נוספים על הסיור ישלחו לאחר שתוכניתו תגובש באופן סופי.
מעורבות החברים:
לסיכום :אנו מבקשים לפנות לחברי החברה ליתר מעורבות בחשיבה ובעשייה בחברה הגיאולוגית.
נשמח לקבל כל הצעה בכל נושא שהוא לפעילות במסגרת החברה הגיאולוגית .החברה היא של כולנו
ומעורבות של החברים חשובה מאד.
בברכה
עזרא זילברמן
נשיא החברה הגיאולוגית הישראלית
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