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לכל חברי וחברות האגודה הגאוגרפית שלום
 .1סיור בנמל המפרץ
First International Water Summit in Sde Boker May 22-23, 2022 .2
 .3עדכנו אותנו

סיור בנמל המפרץ
ביום ראשון 3.4.2022 ,יתקיים סיור של החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה בשיתוף עם האגודה
הגאוגרפית לנמל המפרץ בחיפה .הנמל שנפתח לפעילות לפני כחצי שנה הוא הזדמנות להבין
את לידתו והתפתחותו של פרוייקט לאומי מורכב.
ניפגש בשעה  10:00בחדר הדיונים של חברת נמלי ישראל )שילוט למשרדי חנ"י( .מועד סיום
משוער  .15:00נא להגיע בנעליים סגורות.
המעוניינים להשתתף בסיור מתבקשים להעביר את הפרטים הבאים :שם ומשפחה ,מספר ת.ז.
ומספר רכב ליגאל צ'רני למייל  ,charney@geo.haifa.ac.ilנייד .0547804417
נ.ב .אם הרכבלית תיפתח במועד המתוכנן )סוף חודש זה( ניתן יהיה לשלב באופן עצמאי נסיעה
ברכבלית.
לפרטים נוספים

First International Water Summit in Sde Boker
The INTERNATIONAL WATER SUMMIT assembles distinguished scholars researching the
broad field of waterscience and technology at some of the world's most prestigious
institutions.
The upcoming summit will cover three main topics related to water security in a changing
world:
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desalination and water treatment, hydrology and aquatic microbiology.
The Summit will address applied and fundamental questions at the nexus of water,
humanity and the environment. Renowned guest speakers will discuss cutting-edge
research, challenges and future directions, as well as implications for policy makers. The
rich program also includes round table discussions with active audience participation and a
special keynote session with the recipient of the Zuckerberg Water Prize for outstanding
achievement and global impact.
Researchers interested in sharing their studies in an exclusive poster session are invited to
submit an abstract by April 15, 2022.
For registration and information, please visit water-summit.com
Absracts may be sent to watersummit@bgu.ac.il

עדכנו אותנו
,ניתן להעביר לנו הודעות שעשויות לעניין את כלל הקהילה הגאוגרפית בישראל )כגון סיורים
: למייל,(' קולות קוראים וכד, פרסומים חשובים,כנסים ואירועים
israelgeographicalsociety@gmail.com

,בברכה
האגודה הגיאוגרפית הישראלית
http://geographyil.org :אתר
IsraelGeographicalSociety@gmail.com :דוא"ל
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