
 
 מדעי הגיאולוגיה והסביבההמחלקה לחדשות 

 2016אוקטובר 

  מינויים
לכניסתו כמחליפו של חיים לתפקיד יו"ר  איתי חביבדר' לברכות 

 ועדת תלמידי מחקר מחלקתית. 
לכניסתה לתפקיד כמחליפה של  לפרופ' סיגל אברמוביץ'ברכות 

 ירון קציר כיו"ר ועד תואר ראשון. 
ודר' רועי  על קידומו לדרגת מרצה בכיר איתי חביב לדר'ברכות 

 . על קבלת קביעות גרנות
על  ופרופ' סיגל אברמוביץפרופ' אורית סיוון המחלקה מברכת את 

 .לדרגת פרופ' חבר ןעליית
 

 סגל חדש
 בכירה במרצה המחלקה לסגלמקמ"ג  דוד בן קליין דר' עפרה

ותיקח  בארץ ובעולם לגיאוכימיה איזוטופיתעפרה מומחית   .נלווה
 .הן בהוראה והן במחקר בתחום זה במחלקה חלק

 

 פרסים ומלגות
, ביולי שנערך, מצטיינים לסטודנטים ומלגות פרסים הענקת בטקס

: לסטודנטים ל"ז לוי יוסי' דר של לזכרו שני לתואר מלגות הוענקו
המחלקה מודה למשפחת לוי ולבוגר  .אבני שקד, ריס) גלעד( עמית

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

. גור אסף ר"ד של לזכרו מצטיין דוקטורנט בפרס זכה שטרית עמרי
 המחלקה בוגרי גור אסף' דר ש"ע הפרס קרן לחברי מודה המחלקה

 תמיכתם המשך  על קרויטרו לוי' דר, פדן עדי' דר, ברונר אילן' דר
  .במחלקה

 

ר פרס רובין והרולד ויניגר לבתזכתה בפינדליי  אליסה ר"ד
 ויניגר והרולד רובין מלגתזכה באיליה קוטוזוב . ודוקטורנט

גר יהמחלקה מודה למשפחת וינ. וגז נפט במגמת שני תואר ללימודי
 .   על תמיכתם המבורכת בעידוד מצוינות במחקר במחלקה

 .ל"ז שימשילשוילי אלי של לזכרו בפרס זכה נתיב רון

 אילאיל, ליאור נעה, רוט שיניתנו ל ראשון לתואר הערכה תעודות
 .גרנות אורראשון ניתן ל לתואר ח"פרס רמ. בר והדס, לבקוב לאה

  .ראשון לתואר ט"למדה הפקולטה דיקן בפרסזכתה עומר יורשנסקי 

 פרץ ש"ע 2016 לשנת הגיאולוגית החברה פרסזכה בפרס  חן גרובר
 .הארץ כדור מדעי בתחום מצטיין חיבור על גרדר

 

 

 

 

 

 

 
 הצטיינות בהוראה

 איכות סקר תוצאות בסיס על מצטיין למרצה נבחר חביב דר' איתי
 רוט פרסהוא זכה ב ,. בנוסףהסטודנטים בקרב שנעשה ההוראה

 האקדמאים חייהם על רבה והשפעה בהוראה מצוינות עלהיוקרתי 
 .סטודנטים של

 איכות סקר תוצאות בסיס על מצטיין למרצה נבחר חצור יוסי' פרופ
 הסטודנטים בקרב שנעשה ההוראה

 איכות סקר תוצאות בסיס על מצטיין למרצה נבחר אלישע בר
 .הסטודנטים בקרב שנעשה ההוראה

 פרסומים חשובים
 Natureב   התפרסם לאחרונהדר' רועי גרנות מחקר חדש של 
Geosciencesהתיכון הים ממזרח חדשות גיאופיסיות . תצפיות 

 לראשונה של רועי מראות הגיאומגנטית המעבדה ידי על שנאספו
 הים במזרחקדום  אוקיאני קרום של להימצאותו ישירות עדויות
 אלו לתוצאות. בדרום למצרים בצפון כרתים-קפריסין בין, התיכון

 את שעיצבו התהליכים של ההבנה על רבות השלכות ישנן
 . התיכון הים ובתוך מסביב הגיאולוגיה

 

 סיורים
התקיים סיור גיאולוגי לקפריסין במסגרת קורס  2015באוקטובר 

לתלמידים לתארים מתקדמים. הסיור נערך בהרי הטרודוס 
בקפריסין, שבו נחשף חתך מרשים שלקרום אוקייני קדום. הקורס 

פרופ' ירון קציר, ד"ר רועי גרנות ובר אלישע  להתקיים בהדרכתם ש
 סטודנטים.  11ובהשתתפותם של 

 
 

 

 

 

  



במענק לאחרונה  וזכרוני קמאי דר' ו אורית סיון פרופ'  מענקי מחקר
. שנים 4) לתקופה של ISF( הקרן הלאומית למדעיםמחקר של 

 GIF גרמניה-זכה במענק של קרן ישראל פרופ' ירון קציר

 זכתה במלגת נגב מבי"ס קרייטמן.  דנה טיטלבוים מלגות 
 אמצע הדרך מבי"ס קרייטמן.  –זכה במלגת נגב  שטייןשקד 

  2016- מחלקתי ספורט יום
 מחלקתי ספורט יום המחלקה ערכה ו"תשע הלימודים שנת לסיום

 המחלקה סגל חברי בהשתתפות הספורט במרכז 23.6.16 -ב
 מאכלים והכנת ספורט תחרויות כלל הספורט יום. והסטודנטים

 .גיאולוגית בהשראה ועוגות

 

 לילות אמא אדמה
 אדמה אמא של לילות של המסורת המשיכה החולפת בשנה גם

 על לדבר פורמאלי לא למפגש לחודש אחת מרצה מגיע במסגרתה
 אנו מודים  ם.המשתתפי עם פתוח שיח כדי תוך ו/הלבחירת נושא

פרידמן  אלכסר, חצו ' יוסיפרופ :החולפת השנה של למרצים
 להגנת מהמשרד פלוטניצקי שרון ,קמאי רונידר'  , D . R . N  מחברת

                               .גנאור בחרי' ופרופ אלישע ברין, פיינשטי שמעוןפרופ'  הסביבה
 אדמה אמא של לילות של הצוות את שניהל גרובר חןל תודה

 אתנו שממשיכים שעברה משנה הצוות לחברי ,האחרונות בשנתיים
 וארז כהן הדר , ברדה טל , רובינשטיין אביב : הבאה לשנה גם

 המארגנים צוותל .בבתיהם אותנו שאירחו ולסטודנטים קראוס
  .שלדיקס ואורן בר הדס , סגל אורי גם השנה הצטרפו

 

 

 
 

 בינלאומי כנס
 יםבחודש ספטמבר האחרון התקיים כנס בינלאומי על פורמיניפר

 ן.דה רוטשילד ואוניברסיטת בן גוריו -חיים בחסות קרן בת שבע
מדענים  90בכנס השתתפו  יו"ר הכנס היתה פרופ' סיגל אברמוביץ.

סדנאות מחקר בים הכנס כלל מדינות.  20תלמידי מחקר מ כבכירים, 
 ,ותערוכת אומנות יחודית על פורמיניפרים ימי הרצאותמעבדה, וב

 .מאודהוכתר בהצלחה גדולה ו

, פרופ' רבקה כרמיהצוות המדעי מודה לנשיאת האוניברסיטה 
, פרופ' יבחר גנאורדיקן הפקולטה ל,  פרופ' צבי הכהןלרקטור 

, לחברת אפק, למשפחת ויניגר,  פרופ' יוסי חצורלראש המחלקה 
ם על תמיכת מכון הבינאוניברסיטאי באילתלקמפוס אילת, ול

 בכנס. המשמעותית 

 

  

 סגל חברי פרישת
על יציאתו לגמלאות  פרופ' חיים בנימיניהמחלקה מברכת את 

ומודה לו על תפקידו כיו"ר ועדת תלמידי מחקר מחלקתית ועל 
חברותו כנציג המחלקה בוועדה הפקולטית של הקרן לאירוח 

בקרוב נחגוג באירוע מיוחד את פרישתו  פרופסורים אורחים מחו"ל.
 של חיים.

 שונות
לרגל יצאת קונטרס מאמרים ושיחות: עיון פרופ' דב בהט ברכות ל

 ביצירותיו של דב בהט בהוצאת טוטם ספרות.
על  אסתר שניתעודת הוקרה מטעם הפקולטה למדעי הטבע ניתנה ל

 תרומתה למחלקה.

 :ל ברכות זרי
 הנכדה להולדת - נירבקה עי

 הולדת הנכד - יוסי חצור
 הנכדה להולדת - אסתר שני

 הנכד להולדת - פרופ' חיים בנימיני
 הנכדה להולדת - הרולד וינגרפרופ' 

 הולדת הבת - מיכל סלע
 הולדת הבת - בר אלישע
 הולדת הבן - רוני טרגן
 הולדת הבת - נטע דמבו

 הולדת הבן - גל מלינקוב
 הולדת הבת - עמית ריס

 
 .2017היכונו, טקס בוגרים יתקיים בתחילת חודש יולי 

 נשמח לראותכם! 


