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.אנו מאחלים לפרופסור אייל הצלחה בהמשך פעילותו המדעית, בהזדמנות זאת. לגמלאות

: ניתן לצפות בתמונות מהאירוע ב
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חדשות המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביב ה 
2009,  יולי- 8גיליון 

: זרי  ב רכ ות  ל
.ירון קציר לעלייתו לדרגת מרצה בכיר

.אלון זיו לקבלת הקביעות
.' לעלייתו לדרגת חוקרים בופניק יבגני

.יואב רוזנברג והגר לנישואיהם
. ועמוס רוסק לנישואיהםאליאניאפרת 

.מיכל סלע לנישואיה
.  ועומר בירן להולדת הבןיגודהגוני 

.שרית אשכנזי להולדת הבת
. שפרן להולדת הבןווילעלית 
. לנישואיוביאליקאור 

. geology@bgu.ac.il -הערות והצעות נא לשלוח ל

דיקן , פרופסור רבקה כרמי,  נערך בהשתתפות נשיאת האוניברסיטה:טקס קבלת פרסים  מחלקת י 

 ברונרר אילן "ד, AES Internationalר עדי פדן מחברת "ד, אמיר שגיא' פרופ, הפקולטה למדעי הטבע

במסגרת הטקס . ל"ר אסף גור ז"ומשפחתו של ד, נציגי קבוצת משקיעים בחיפושי נפט וגז, מחברת אקולוג

, יובל טל, זהר ארליך: פרס הצטיינות לתואר ראשון: מקבלי הפרסים.   22,000₪חולקו פרסים בסך של 

פרס הצטיינות על תרומה מיוחדת ;  ויואב עובד רוזנברגביאליקאור : פרס הצטיינות לתואר שני; בלרותמר 

אנו מודים לקבוצת .  רזניקאיתי : ר אסף גור"פרס לתלמיד תואר שלישי לזכרו של ד; אליאניאפרת : למחלקה

ומאחלים הצלחה בהמשך , מ על תרומתם הנדיבה" ולאקולוג הנדסה בעAES International -ל, המשקיעים

. הלימודים לכל מקבלי הפרסים

.ח"ענבר רם וצופייה שטייר על הצטיינות בשנת תשס, במעמד זה חולקו גם תעודות הערכה לכרמי רק

.   ח"זכה בפרס דיק ן על הצטי ינ ות  יתרה בלימ וד ים בשנת הלימ וד ים תשס'  משנה בזהר ארל י ך

יבחר  ' ופר ו פ  בנימ י נ יח י י ם ' פרופ, ר  י ר ו ן קצ יר"ד, ס י ו ןר אור י ת "ד(ארבעה אנשי סגל מהמחלקה 
זהו ככל הנראה שיעור הזכיות הגבוה .  הקרן  הלאומ י ת למדעזכו השנה במענקי מחקר מטעם ) גנאו ר
.  גוריון ואולי אף בארץ-באוניברסיטת בן) יחסית למספר אנשי הסגל(ביותר 

אנו מאחלים הצלחה בבחי נות לכל תלמידי המחלקה 

שהוענקה על ידי רקטור , בתעודת הוקרה למרצה מצטיין אוניברסיטאיזכה יבחר גנאור ' פרופ
.    בטקס סיום השנהווינבלטהאוניברסיטה פרופסור 

 בשבוע שעבר התקיים הטקס האוניברסיטאי לחלוקת :חלוקת תעודות לבוגרי ומוסמכי המחלקה
לאחר .  תרהבמסגרת הטקס האוניברסיטאי קיבל אסף גל את התואר הראשון בהצטיינות י.  תארים

:תמונות מהאירוע מצויות ב. נערך טקס מחלקתי בו חולקו התעודות לשאר המסיימים, הטקס הכללי
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 במסגרת טקס אוניברסיטאי קיבלו את הדוקטורט שלושה מתלמידי :טקס הענקת תארי דוקטורט
.   לדרמןואלי , רן פרנק, שלווין-ירון בארי: המחלקה

 זכו במלגה מטעם רשות המים  ו י ו אב ר וז נברג רזנ יקאי ת י 

.ח"ח לשנת הלימודים תשס" ובפרס הרמוולף זכה בפרס לימודים מטעם קרן י ו בל טל

שמעון ' פרופאנו מודים לראש המחלקה היוצא .   נערך השבועטקס חילופי ראש המחלקה
.   יבחר גנאור' פרופ ומאחלים הצלחה לראש המחלקה הנכנס פיינשטיין

.במלאת שנה לפטירתו, ל נערך בתחילת חודש יוני" ז שאגםינ לד' ר גפרופס ו ר  לזכרו של סמ ינר מ י ו חד

. זכה במענק למחקר בארצות הברית מהקרן הדו לאומית ארצות הברית ישראלר ן נ וף


