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 תאריך המרצה שם נושא
 

Changes in the Levant precipitation over the past 
and  4500 years from reconstructed Dead Sea levels 

their modern implications 

)החוג למדעי  אפרת מוריןפרופ' 
 הסביבה(

29/10/2019 

  5/11/2019 
מגנזיום למערכות מגנזיום במי שתייה, בחינת שיטות להוספת 

 ביתיות )הרצאת מאסטר בהנחיית פרופ' עובדיה לב(
 12/11/2019 גל בראון 'מר

מי תהום מלוחים מאקוויפר החוף כמי הזנה לתהליך התפלה: 
בהנחיית עבודתת דוקטורט ) היתכנות והשלכות הידרולוגיות

 אורית סיוון( פרופ' 

 19/11/2019 אוני' בן גוריון(שקד שטיין )מר' 

The Impact of Bioturbation on the Preserved 
Sedimentary Sulfur Isotope Fractionation 

 -בן גוריון אוני' ד"ר גלעד אנטלר )
 אילת(

26/11/2019 

Biogeochemical cycling of redox-sensitive elements in 
marine sediments affected by dry aeolian deposition 

 3/12/2019 גוריון(-ולריה בויקו )אוני' בן

  10/12/2019 
 
Paleo-climate conditions in east China during the 
past 80,000 years deduced from geochemical 

fingerprints of lake  sediments and dust provenance 

הפקולטה ד"ר שקמה זערור )
 (לחקלאות

17/12/2019 

הפקולטה מאור גרינבר )מר'  
 (לחקלאות

24/12/2019 

Arachnid evolution and distribution in subterranean 
habitats 

 31/12/2019 ד"ר אפרת גביש )מדעי הטבע(

Soil salinization: risks and opportunities  ד"ר יאיר מאו )הפקולטה
 לחקלאות(

7/1/2020 

Geoelectrical methods in soil and environmental 
sciences 

ד"ר נמרוד שוורץ )הפקולטה 
 לחקלאות(

14/1/2020 

פיתוח שמרים מהונדסים גנטיים לשם איתור כימיקלים 
 סטרא)הרצאת מ המערכת ההורמונלית בסביבה משבשי

 .פרופ' שמשון בלקין(בהנחיית 

נידאא אבורמיללה)החוג למדעי גב' 
 הסביבה(

21/1/2020 

based Hydrology and Soil Erosion Modeling-Process Agriculture Dr. Haiyan Wei ( 
Research Service, U.S. 

Department of Agriculture) 

28/1/2020 
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 תאריך שם המרצה נושא
2020/3/17                פאנל סטודנטים של החוג אין סמינר  

Larval Dispersal, Marine Pollution, and Ecosystem 
Modeling: A tale of two Gulfs 

2020/3/24 אורח של חזי גילדור  

Local sedimentary parameters control the sulfur 
isotope composition of pyrite 

Dr. Virgil Pasquier 
(Weizmann) 

2020/3/31  

2020/4/21 יום השואה   
2020/5/5 תמי זילברמן הרצאת דוקטורט  

  2020/5/12  
)הפקולטה מעוז דור מר'  

 לחקלאות(
2020/5/19  

  2020/5/26  
  2020/6/3  
  2020/6/9  
  2020/6/16  

-יהודה לוי )החוג להידרולוגיה הרצאת דוקטורט
אן(כ  

2020/6/23  

אלכס משולם )החוג למדעי  הרצאת דוקטורט
כאן( –הסביבה   

20206//30  


