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הודעה זו משמשת אישור כניסה לקמפוס 
 08:00אדמונד י. ספרא החל מהשעה 

 דברי פתיחה 08:20
 האוניברסיטה העברית, עודד נבון

 משפחת פרידמן, עזריה שרון
  המכון הגיאולוגי ,זהר גבירצמן

 טקטוניקה 
  , האוניברסיטה העברית   דב אביגד 08:30

פתיחת הניאוטתיס באזור מזרח הים התיכון: הקשר 
  הפריקמברי

 פיסי לישראל, המכון הגיאויעל שגיא 08:55 
שמונים מיליון שנה של קימוט באותו כיוון: פרספקטיבה חדשה 

 על קמטי הקשת הסורית מחקר אגן הלבנט 
 משבר המליחות המסיני 

  , המכון הגיאולוגיזהר גבירצמן 09:20
וך מסיני המוסבר על ידי המסה תת ימית ולא על משטח גידוע ת

 ידי התייבשות הים
 חיפה ת, אוניברסיט לירן בן משה 09:45

שולי אגן הלבנט באירוע המסיני: גלישות, התחתרויות, 
 טקטוניקה, ומה שביניהם

 הפסקת קפה 10:05
  ה הרצנטית לשינויים אנטרופוגנייםתגובת הפאונ

 ולוגיהמכון הגיא, אורית חיימס 10:30
הבנת מנגנון התפוצה והשפעתה ההרסנית של הגירת 

הפורמיניפרים הלספסיים על יציבות השוניות הסלעיות של הים 
 התיכון הישראלי

 , המכון הגיאולוגיפורסטנברג-יעל אדלמן 10:55
מאספי תמותה ומאספים חיים של רכיכות כסמנים לשינויים 

 אנטרופוגניים במדף היבשת הרדוד 
 קרקעית היםדינמיקה של 

 , המכון הגיאולוגיעודד כץ 11:20
היבשת מול חופי -הסכנה הגיאולוגית הנובעת מגלישות במדרון

 ישראל
 , האוניברסיטה העבריתאלחנן צוקר 11:45

ימיות כתגובה לשיפוע -הסטה ושונות מורפולוגית בתעלות תת
 אזורי וטקטוניקת מלח מקומית 

 , האוניברסיטה העבריתענר פלדור 12:05
מקרה בוחן  -ימיות עמוקות -מכניזמים הידרולוגיים לנביעות תת

 בקניון אכזיב, אגן הלבנט
 , אוניברסיטת חיפהיצחק מקובסקי 12:30

 גז חופשי המאוחסן בתעלות ומניפות קבורות במניפת הנילוס
 שתייה וסנדויצים 12:55

08:20 Opening words   
Oded Navon, Hebrew University 
Sharon Azaria, The Friedman Family 
Zohar Gvirtzman, Geological Survey 

 

Tectonics 
08:30   Dov Avigad, Hebrew University 
The opening of the Neotethys in the East 
Mediterranean: The Precambrian connection  
08:55 Yael Sagy, Geophysical Institute of Israel   
Eighty million years of folding in the same direction: a 
Levantine perspective on the Syrian Arc fold belt 
The Messinian Salinity crisis 
09:20 Zohar Gvirtzman, Geological Survey  
Intra-Messinian truncation surface explained by 
subaqueous dissolution rather than by desiccation 
09:45 Liran Ben-Moshe, Haifa University 
The Levantine margin during the Messinian Salinity 
Crisis: Slumps, incisions, tectonics and more 
10:05  Coffee break 
Response of recent fauna to anthropogenic changes 
10:30 Orit Haims, Geological Survey 
Invasive Lessepsian foraminifera and the Israeli 
Mediterranean rocky reefs stability 
10:55 Yael Edelman-Furstenberg, Geological Survey 
Live and dead molluscan assemblages as a proxy for 
anthropogenic modification in the shallow shelf  

Sea-floor dynamics 
11:20 Oded Katz, Geological survey 
Geo-hazards related to submarine landslides along 
the Israeli continental slope 
11:45 Elchanan Zucker 
Diversion of submarine channels in response to salt 
tectonics obstacles, Levant Basin 
12:05 Onner Paldor, Hebrew University 
Steady-state deep submarine groundwater discharge 
in Northern Israel 
12:30 Yitzhaq Makovsky, Haifa University 
Free gas hosted within pervasive buried channel-lobe 
systems of the Nile fan 
12:55 Light Lunch 
 
 


