
9:009:30
9:3010:30
9:309:50
9:5010:30

10:30
אולם מנוחהאולם חתירהאולם אבנוןאולם מישאש

 Dynamic transport on a continental margin andסיכונים גיאולוגים וגיאולוגיה הנדסיתפסולת, סביבה ואדם
implications  – the Levant Basin 

Igneous and metamorphic rocks as recorders of tectonic 
processes 

יו"ר ירון קציריו"ר איציק מקובסקייו"ר מיכאל צסרסקייו"ר עפרה קליין בן-דוד
12:3013:30

 The geodynamics of the Sinai Microplate: From formationסיכונים גיאולוגים וגיאולוגיה הנדסיתפסולת, סביבה ואדם
to the present-day

Large-scale variations in the hydrological cycle in past, 
present and future climates

יו"ר אורי אדםיו"ר רועי גרנותיו"ר מיכאל צסרסקייו"ר עפרה קליין בן-דוד
15:0015:20
15:2016:20
16:2016:30
16:3018:00

19:0021:00
21:0022:00

7:308:00
אולם מנוחהאולם חתירהאולם אבנוןאולם מישאש

Hydro-Geochemistryגיאואתיקה - מושב לזכרו של עמנואל מזור ז"לSedimentary and geobiological response to climate changeים המלח – תגובת האגם והסובב למשבר ההידרולוגי-אנתרופוגני
יו"ר נדב לנסקייו"ר ארי מלכסוןיו"ר ניר אוריוןיו"ר יעל קירו

10:0010:15
Hydro flow and transport Aבין טקטוניקה לשינויי אקליםSupporting energy demand - oil and gas as part of the 

energy basket
The influence of life on geochemical processes in the ocean

יו"ר אסף גליו"ר יואב רוזנברגיו"ר מירה בר-מתיוסיו"ר אילון אדר 
11:4512:00
12:0013:30
13:3014:30

Hydro flow and transport BLandscape evolution as function of tectonic, 
climatic, and geologic conditions A

How will we fuel our future? Energy and environment in the 
next thirty years

Present and past Impacts of dust on marine and terrestrial 
systems

יו"ר יעלה שקדיו"ר צבי(קול) קרץ' ועינת מגליו"ר לירן גורןיו"ר  תמיר קמאי
16:0016:15

Applying geochemistry to archaeological research: 
Current state and future potential

Landscape evolution as function of tectonic, 
climatic, and geologic conditions B

What’s happening under my feet? Imaging and monitoring 
the shallow subsurfaceGeology and geochemistry of the Gulf of Eilat-Aqaba

יו"ר בברלי גודמן ותימור כץיו"ר צבי(קול) קרץ' ומשה רשףיו"ר לירן גורןיו"ר יהודית הרלבן וארז בן-יוסף
17:4518:00
18:0018:30
18:3020:00
20:0021:00
21:0022:00

8:0010:00

יום רביעי 5 במאי 2021 - סיורים וסדנאות

מושב פוסטרים - הרצאות קצרות של מציגי הפוסטרים לכל הקהל
ארוחת ערב

פוסטרים ובירה + תוכנית מנטורינג

הפסקת קפה
הרצאת הנשיאה - סיגל אברמוביץ

הפסקת קפה

הפסקת קפה
אסיפת מליאה והרצאות זוכי הפרסים

ארוחת צהריים

הרשמה וקבלת פנים

פנאל תעשיה: יו"ר סימון וולין ועינת מגל
הפסקה

מושב פוסטרים - הרצאות קצרות של מציגי הפוסטרים לכל הקהל
דיווח מצב הזיהום בים תיכון בעקבות הארוע האחרון

ארוחת ערב - פויקה באגם

11:00

יום שני 3 במאי 2021
הרשמה והתכנסות - מתחם מיינדסט

מושב פתיחה - אולם תמר
דברי פתיחה וברכות - טל אוחנה, ראשת העיר ירוחם

12:30

הפסקת קפה

ארוחת צהריים

הרצאת פתיחה - איתי הלוי
הפסקת קפה

הפסקת קפה

פוסטרים ובירה + תוכנית מנטורינג

יום שלישי 4 במאי 2021


	מפת מושבים

