
 

 

 

 

  לתארים מתקדמיםיום הסטודנטים  תוכנית

  5102 יוני  28

 שתיה חמה וכיבוד קל    -01001 –  11011

 מנהלת המכון הגיאולוגי מיתארבקה דר'  –דברי פתיחה   -  10.40 – 10.30

 הצגת תלמידי מחקר חדשים  – 01021 –00011

 
  ומבנה הקרוםות, דפורמציות טקטוני ,העתקים מושב א:  -00011-05001

  יריב חמיאל ראש מושב:

  (: אונ0 בן גוריון רועי גרנותדר'  )המכון הגיאולוגי(,  יריב חמיאל דר' בהנחיית - נטע גינסבורג - 00011-00002

 .גיאופיסיות ומודלים מכאניים דפורמציה בקרבת העתקים ראשיים כפי שמתקבלת ממדידות 

 
דר' ו זוהר גבירצמן  'פרופ, )האוניברסיטה העברית( עינת אהרונוב' פרופבהנחיית  - יונתן אלפסי11.15-11.30 - 

 : )מכון גיאולוגי( עודד כץ
 ההעתקים הפוסט מסיניים במדרון היבשת מול חופי ישראל.

 
שמוליק מרקו,  פרופ' , (המכון הגיאולוגי) רמי וינברגר פרופ'צפריר לוי,  דר'בהנחיית  -רן יששכר  11.30-11.45

  :אוניברסיטת תל אביב()
 אפיון שדה המעוות באזור ראש פינה בעזרת מארגים מגנטיים

 
)האוניברסיטה העברית  יוני שקד ודר'מוטי שטיין  פרופ' עגנון,אמוץ  פרופ' בהנחיית - אסנת ברנע11.45-12.00 

 והמכון הגיאולוגי(:
Active fault caused live reef at the Gulf of Aqaba to sink 

 
  העברית(: 0)האונעינת אהרונוב  דר' )מכון גיאולוגי(,עודד כץ  בהנחיית דר' - עינב ראובן 12.00-12.15

 הגלישות וההעתקים התת ימים מול חופי ישראל
 

 )מכון גיאולוגי(,מיכאל ריבקוב  , דר'ולדימיר ליחובסקי דר'עמית שגב, בהנחיית דר'  –רוזנטל  מיכל  12.15-12.30
 אביב וחיפה(-)אונ0 תל צבי בן אברהם פרופ'

3D crustal structure of northern Israel and surroundings from gravity data 
 

  שתיה חמה וכיבודהפסקת  – 05001-05052

 

 מחקרי ים המלחמושב ב:  -05052-00012

 נדב לנסקי ראש מושב:

)אונ0 בן  נעם ויסברודדר'  )המכון הגיאולוגי(אייל שלו דר' נדב לנסקי, בהנחיית דר'   -לוצקי  הלל - 00012-00051

  :גוריון( 



 ח הגלים בים המלח על מפלס המים באקויפר החלוקים שבקרבתו.והשפעת כ

 

 0)אונאורית סיוון ודר'  )המכון הגיאולוגי(,יוסי יחיאלי  פרופ' , איתי גבריאליבהנחיית דר'   - אילן לוי - 00051-00002

 :בן גוריון(

Dissolution and precipitation of salts in the late Quaternary Dead Sea from porewater brines 

in the Dead Sea deep core 

 

  )אוניברסיטת בן גוריון(: יבחר גנאור)מכון גיאולוגי( ופרופ'  איתי גבריאליבהנחיית דר' – עמית ריס - 00002-00021

 בערבוב מי ים סוף עם ים המלח.התפלגויות גבישי גבס הנוצרים 

 

 )מכון גיאולוגי(: גידי בר)אונ0 בן גוריון( ודר'   איתי חביבבהנחיית דר'  – מעיין שבירו - 00021-05012

אינטרפרומטריית רדאר ככלי לכימות קצבים של תהליכי פני שטח והבנת השונות בקצבים בזמן ובמרחב באגן 

 ים המלח

 

 הפסקה קלה – 14.15 – 14.05

 

 גיאוכימיה, גיאומורפולוגיה מושב ג: - 05002-05001

  אבנר אילון ראש מושב:

 : (בן גוריון 0אונ) יונתן לרוןפרופ'  )המכון הגיאולוגי(, יואב אבנידר' בהנחיית  - דגן לברן - 05001-05052

 העילי של נחל צאלים כסמן להתפתחות הנוף בדרום מדבר יהודה  ןאגההתפתחות 
 

)קמ"ג( ודר'  דוד-עפרה קליין בן)אונ0 בן גוריון(, דר'  נעם וייסברודבהנחיית דר'  – אמילי טראן  – 05052-02011
 )מכון גיאולוגי(: נדיה טויטש

Colloid-facilitated transport of lanthanides through discrete fractures in chalk 

 
 :()אונ0 בן גוריון יבחר גנאור ופרופ' הגיאולוגי(,)המכון  יהודית הר לבןדר'  תהנחייב  - דניאל וינקלר -02011-02002

 אינטראקציה בין סדימנטים סיליקטים ומי ים: מחקר ניסויי
 

 : ()אונ0 העברית דב אביגדפרופ'  )המכון הגיאולוגי(, יהודית הר לבן דר' תהנחייב  - יואב בן דור -02002-02001
 מקור הסלעים הסיליסיקלסטים של  חבורת ים סוף

 

אלן מתיוס  פרופ' )מכון גיאולוגי(,  אבנר איילון, דר', מירה מטיוסדר' בהנחיית  - יובל בורשטיין-  02001-02052

 : ()האונ0 העברית
מודל גיאוכימי לאיפיון שונות שנתית ותקופתית בחידור לתווך הבלתי רווי בעזרת מי מערה ומשקעי מערה 

 רצנטיים, מערת שורק.


