
 

 

 כנס לכבודם של פרופ' משה ענבר וד"ר דורון מור

 כהוקרה על תרומתם למחקר הגיאולוגי והגאומורפולוגי של רמת הגולן

31.10.19 
 מכללת אוהלו, קצרין

 

 

 )יו"ר רמי וינברגר, לאה ויטנברג(מושב וולקניזם  11:10 - 9:40
 
   -עליית האסטנוספירה אל תוך הליתוספירה הערבית המתבקעת: עדויות מהבזלות הנאוגניות -מוטי שטיין  .1

 רביעוניות ברמת הגולן והגליל                          

 שאם: -מאגר הגילים השלם של בזלות צפון ישראל וחארט -יקול בכר, רמי וינברגר, יהודית הרלבן נ .2

 השלכות לגיאוכרונולוגיה של הגולן                                                                   

 איזה מזל שיש סלעים וולקנים בגולן -גילי תהליכים טקטונים בצפון ישראל  -ריאל היימן א .3

 כנרות בתקופת הפליוקן-גולן ואגן כנרתהוולקניזם והמורפולוגיה של דרום ה -עמית שגב, איתי רזניק  .4

 הדפוס העיתי של הוולקניזם בצפון מזרח ישראל  -ישי ויינשטיין  פרח נוריאל, רמי וינברגר, משה ענבר  .5

 והקשרים עם טרנספורם ים המלח                                                                                       

 גולן, בשן וחורן: עולם תחתון וולקאני -מוס פרומקין ע .6
 

 הפסקה 11:30 – 11:10
 

 )יו"ר ישי ויינשטיין, דן מלקינסון(מושב גיאומורפולוגיה  12:45 – 11:30
 
 

 התפתחות אגן ההיקוות של נחל סער -נורית שטובר, משה ענבר, דורון מור  .1

   –ניבוי קצבי התחתרות בסלע בעזרת נתונים טופוגרפיים ואקלימיים  -רון נתיב, איתי חביב  .2

 מבט על נחלי רמת הגולן                                        

 נחל משושים –הסעת גרופת ורחופת בנחל הררי בזלתי  -נתי ברגמן, נעם גרינבאום  .3

 השפעת האקלים והמפנה על התפתחות המדרונות בקונוסים הוולקנים   -און כרובי  מתן בן אשר, איתי חביב, .4

 ברמת הגולן                                                               

 על נגר וסחף קרקע בשטחים חקלאיים ברמת הגולן השפעת כיסוי צומח -ן מלקינסון, גל דרור לאה ויטנברג, ד .5

 

 סנדויצ'ים –הפסקת צהרים  13:30 – 12:45
 

 )נורית שטובר, אריאל היימן(מושב כללי  14:45 – 13:30
 
 המחקר הפליאומגנטי ברמת הגולן -רון שער, ניקול בכר  .1

 מדידות גיאותרמליות,  -ההסטוריה התרמלית של אגן הגולן   -יובל ברטוב , איתי רזניק .2

 אנליזת סלעי מקור ומודל אגן                                              

 השפעת מאגרי הגולן על המערכת האקולוגית במורדם -הלל גלזמן, דידי קפלן  .3

 מי התהום בעמק החולהמשטר, מאזן ומודל של זרימת  -, אילון אדר, אבי בורג דאבשלום באב" .4

 ארכיאולוגיה מרחבית של הגולן במהלך הדורות-גיאו  -חיים בן דוד  .5
 

 סיור מכוניות פרטיות 17:00 – 15:00
 
 יובל נחל המשושים, ליד המכינה הקדם צבאית )הקמפינג(,  -משה ענבר  - knickpointsמפלי הבזלת  .1

 בשולי קצרין                                                                     

 הר שיפון -דורון מור  -ותל טבעת ר געש חצוי, שני טורי הרי הגעש בגולן ה .2

 )בדרך הביתה ואם יוותר זמן( מצפה גדות -אריאל היימן  -מורדות הגולן והקשר בין בזלות הגולן לבקע ים המלח  .3

 

 

 קפה ועוגיות –התכנסות   9:00 - 8:30
 אריאל היימן –דברי פתיחה והוקרה   9:20 - 9:00

 דן מלקינסון –דברי ברכה בשם מכון שמיר                    
 דברי דורון מור ומשה ענבר  9:40 - :209

 


