
 
מדעי הגיאולוגיה המחלקה לחדשות 

 והסביבה

 2015 ספטמבר
  מינויים

על עלייתו לדרגת פרופסור  ירון קציר המחלקה מברכת את פרופ'
דר' , את על קידומו לדרגת מרצה בכיר רועי גרנותחבר, את דר' 

 על יק'פלצ סלב'ויאצדר' ואת  על קבלת הקביעות אלכסיי קמישני
 . 'א חוקרים לדרגת העלאתו

 סיורים מיוחדים

 הגולן רמתאתר קידוח הנפט בל סיור התקיים 10.6.2015ב 
, הרולד וינגר 'פרופ הדריכו בהשתתפות חברי המחלקה. את הסיור

 חבר סגל המחלקה ודר' יובל ברטוב. 
 

 
  2015 מחלקתי ספורט יום

 ה"תשע הלימודים שנת לסיום
 ספורט יום המחלקה ערכה

 מרכזב 4.6.2015-ב מחלקתי
 סגל חברי בהשתתפות הספורט

 יום ם.והסטודנטי המחלקה
 ספורט תחרויות כלל הספורט

 בהשראה ועוגות מאכלים והכנת
 .גיאולוגית

 

 תגליות ופרסומים חשובים

התפרסם לאחרונה לכתב  ,ושותפיה לירן גורןשל דר' מאמר נוסף 
 : Natureהעת היוקרתי 

R. Yang, S. D. Willett, L. Goren (2015), In situ 
low-relief landscape formation as a result of river 
network disruption. Nature, 520, 526–529.  

 

 

 

 

 

 מגמות לימודים חדשות

 לתואר שני החלה בתשע"ה וממשיכה בהצלחה.  מגמת נפט וגז

 תוכנית תואר כפול של מדעי הגיאולוגיה והסביבה עם הנדסת בניין
החל משנת הלימודים תשע"ו.   מוסדות האוניברסיטהאושרה על ידי 

מדובר בתוכנית מצטיינים הקיימת רק באוניברסיטה שלנו. מצב 
 יחודה. על יהנרשמים עד כה מעיד על הצלחת התוכנית ו

 
 לילות אמא אדמה

 ותלמידי דוקטורנטים
 במחלקה ראשון תואר

 הגיאולוגיה למדעי
 פורום יזמו והסביבה
 מפגשי שלמרתק 
 לא הרצאות

 הנקראים פורמאלים
. "אדמה אמא לילות"

שהתקיימו  במפגשים
בשעות הערב בבתי 

השתתפו  הסטודנטים
. עשרות סטודנטים

המחלקה מודה לכל 
המחקר  תלמידי

שהופיעו בפני 
חן גרובר, הפורום: 

שחר שני קדמיאל, 
אילן לוי, צחי גולן, 
עמרי שטרית, דנה 

תומר שמרגד, לחברי ועדות השנתונים:  ,גינסבורגלבוים ונטע טטי
, אור גרנות, פרנסיס קראבצוק, ניר בן אליהו ואסף יעקובי

סתיו זסלבסקי, אלעד מזר, רועי לסטודנטים שאירחו את המפגשים: 
שי רוט, איליה ולאלו שתמיד עזרו בחיוך:  ,כץ ואלמוג ברעם

  . וטל ברדה ,קוטוזוב, הדס בר, הדס כהן

 " תמשך שנים רבות!!לילות אמא אדמה"אין ספק שמסורת 



 

 פרסים ומלגות

 
 -בטקס הענקת פרסים ולמלגות לסטודנטים מצטיינים שנערך ב

, הועמקו מלגות לתואר שני לזכרו של דר' יוסי לוי ז"ל 22.7.2015
המחלקה מודה . לוי אילןואשר  בן מתן ,ביגון דינהלסטודנטים: 

על המשך התמיכה  אינג' יובל לוילמשפחת לוי ולבוגר המחלקה 
 במחלקה באמצעות קרן המלגות של המשפחה.

בפרסי בוגרי המחלקה להצטיינות לתואר שני זכה ולהצטיינות 
  שין זכו ראשו   לתואר   ח " רמ   פרס, בשגיא נבולתואר ראשון זכה 

רואיו רוט    .ט " למדה   הפקולטה   דיקן   פרסב זכתה גרנות אור. נאור    
  אלי   של   לזכרו   המצטיין   המתרגל   פרסזכה ב גולן  צחי

                                                                       . ישימשילשויל 
,זכו  וגז   נפט   במגמת   שני   תואר   ללימודי   ויניגר   והרולד   רובין   מלגות   
                                                        , וגיל סיון. פינקלמן    אמלי

 
זכה בפרס דוקטורנט  חן גרובר

דר' אסף מצטיין לזכרו של 
. המחלקה מודה לחברי קרן גור

הפרס ע"ש דר' אסף גור בוגרי 
דר' אילן ברונר, דר' המחלקה 

על  עדי פדן, ודר' לוי קרויטרו
   המשך תמיכתם במחלקה.

זכו  גילי מרקדו וצחי גולן
במלגה לדוקטורנטים 
מצטיינים של המרכז הישראלי 

 לחקר ים תיכון.

 

 מיוחדים מענקי מחקר

 לתמיכה רוטשילד דה שבע בת בפרס זכתה אברמוביץ סיגל' דר
. 2016 קיץבאצלנו חיים שיתקיים  פורמיניפרה על בינלאומי בכנס

 מדינות. 15מדענים מובילים ותלמידי מחקר מ  100ככנס ישתתפו ב

 מעבדות חדשות

, סיגל אברמוביץהחדשה לחקר פורמיניפרים של דר' מעבדה ה
 -ב החדש. טקס פתיחת המעבדה התקיים בתאריך 64הוקמה בבנין 

 מר, בהשתתפות חברי המחלקה ומנכ"ל האוניברסיטה 22.7.2015
 . ברקת דוד

 

 

  ביקור כפר הנוער נירים

 מכפר גיאולוגיה מגמת תלמידי במחלקה ביקרו  21.10.2014-ב
 נערכו , חן גרוברר שתואם ביוזמת הביקו במסגרת .נירים הנוער

 ר,חצו יוסי פ'פרו ידי על בגיאולוגיה יםאקטואל בנושאים הרצאות
 ודר' ן,סיו אוריתדר'  י,קמישנ אלכסיי דר', אברמוביץ סיגל' דר

 במעבדות סיור הנערים ערכו ,היום בסוף .גרנות רועי
 .וביוגיאוכימיה סלע-מים-אינטרקציות ת,הגיאוטכניו

, תלמיד כפר הנוער נתנאל יד על וסוכם רגשנ מאוד היה המפגש
 אצלכם אותנו שאירחתם רבה תודה, האוניברסיטה לסגל" נירים:

 שאני, בצחוק לא אפילו י,חשבת לא בחיים אישית אני. במחלקה
 גם עברתי רק לא שבסוף ויצא אוניברסיטה של בשער אעבור רק

 הסיור ובעיקר מעבדות לתוך ונכנסתי מדענים של בהרצאות ישבתי
 ללמוד החיים בהמשך לבוא יכול אני שגם לזה אמיןהל לי נתן הזה

 "באוניברסיטה

 

 :ל ברכות זרי
 הבת הולדתל- , בתר דוקטורנטטוורגפ איילדר' 

 להולדת הבת-יד מחקרמ, תללוטן בן ארי
 להולדת הבן-שני קדמיאל, תלמיד מחקרשחר 
 דת הבןללהו-רנדל, תלמיד מחקרפיטר 

 לחתונת הבת -ממונה על מנהלני, רבקה עי
 לרגל נישואיו-עמרי שטרית, תלמיד מחקר

 לרגל נישואיה -, תלמידת מחקרדמבו נטע גינסבורג
 נישואיו לרגל -, תלמיד מחקרקיסר יובל
 נישואיו לרגל -, תלמיד מחקרגורדין יאיר

 לרגל נישואיהם -, תלמידי מחקרטל זסלבסקי וניר בדט
 להולדת הבן-, תלמיד מחקראילן לוי

 הבן להולדת -, תלמיד מחקרצור גיא
 
 
 
 
 

 שנה טובה וגמר חתימה טובה! 
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