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זכו השנה במענקי  ) ר אלכסי קמישני"וד, ר אורית סיון"ד, ר רועי גרנות"ד(אנשי סגל מהמחלקה שלושה 
שעור הזכיות ביחס למספר אנשי הסגל הוא כמעט פי ארבע  . הקרן הלאומית למדעמחקר מטעם 

גוריון-זהו ככל הנראה השיעור הגבוה ביותר באוניברסיטת בן. גוריון-מהממוצע באוניברסיטת בן

'  הוענקו מלגות לתואר שני לזכרו של דר, שנערך ביוני, בטקס הענקת פרסים ומלגות לסטודנטים מצטיינים
בפרסי בוגרי המחלקה  . ויעל לשנו, חן גרובר, זהר לואי ארליך, מיכאל אנינבורג: ל לסטודנטים"יוסי לוי ז

זכה  מנחם וינבוים חפץ . מיכאל אנינבורגולהצטיינות לתואר ראשון חן גרובר להצטיינות לתואר שני זכה 
במעמד זה  . ל"אסף גור ז' זכתה בפרס לזכרו של דראדלר -מיכל סלע. ל"בפרס לזכרו של אלי שימשילשוילי ז

 ואילה קוסינסקי, גלי האוזמן, יהונתן שדה, זוהר ארליךותעודות הערכה ללעמרי וולק ח "חולקו גם פרס רמ
ראו פרטים בקישור . כל הפרסים והמלגות שחולקו נתרמו על ידי בוגרי המחלקה. א"על הצטיינות בשנת תשע
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.  בחודש יוני התקיים הטקס האוניברסיטאי לחלוקת תארים :חלוקת תעודות לבוגרי ומוסמכי המחלקה
:  לתמונות. למסיימיםנערך טקס מחלקתי בו חולקו התעודות , לאחר הטקס הכללי
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לסטודנטים מצטיינים למימון במלגה זכתה שי אורון 
.נסיעה לכנס בינלאומי ביפן

מטעם  ) Marie Curie Career Integration Grants (CIG)(זכה במענק מחקר יוקרתי ר רועי גרנות "ד
אירו לארבע שנים יממן מחקר על שחזור פתיחת האוקיאנוסים   100,000המענק בסך . האיחוד האירופי
המענק מיועד למחקר  . מטעם משרד המדע₪ 600,000רועי זכה גם במענק מחקר בסך . בזמן הקרטיקון

.על אופיו של הקרום במזרח הים התיכון

  100ב השתתפו מעל "המחלקתי שהתקיים ביוני השנה לציון סוף שנת הלימודים תשעביום הספורט 
יום הספורט כלל תחרויות ספורט והכנת מאכלים ועוגות בהשראה  . סטודנטים וחברי סגל המחלקה

ועל שימור מסורת נפלאה  , אנו מודים לסטודנטים על ההכנות והתכנון של האירוע המוצלח. גיאולוגית
:  ראו תמונות ב. של המחלקה
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כתב , Geochimica et Cosmochimica Actaמונה כחבר מערכת בכתב העת המדעי יבחר גנאור ' פרופ
GCA.aspx-http://in.bgu.ac.il/Pages/news/ganor: לפרטים נוספים. העת המרכזי בתחום הגיאוכימיה

 -ל מצויים ב"פרטים על הפינה ועל יוסי לוי ז.  פינה לזכרו של יוסי לויהמחלקה חנכה 
http://in.bgu.ac.il/Pages/news/josef_levy.aspx  .יובל לוי, הפינה נתרמה על ידי בוגר המחלקה  ,

תמונות מהטקס  . משפחת לוי הקימה בנוסף קרן מלגות לזכרו של יוסי לוי. ומשפחתו לזכר אביו יוסי לוי
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Volcano and Aurora in Iceland. 
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