
פתיחהדברי 9:45
פ מדבר וים המלח  "מו, ל"מנכ-יעל מאור ' גב
,אביב-אוניברסיטת תל , בינלאומיםמנהלת קשרי מחקר -קליש-ר מירה מרכוס "ד
פ מדבר וים המלח  "מו, מנהל שלוחת ים המלח-ר גיא כהן "ד

מורשת אגמים קדומים:  1מושב 
ר אופיר כץ"ד: ר"יו

מהעבר לעתיד: ים המלח: הרצאת פתיחה10:00
א"ת' אונ, ש פורטר"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ביה, קולין פרייס' פרופ

יומן מסע ומחקר: 1837, מור וביק וגבהו היחסי של ים המלח10:15
חי-מכללת תל, חיים גורן' פרופ

הידרולוגי בבקע ים המלח הועיל לשאלה לא פתורה במחקר הפרהיסטורי-פליאוכיצד מחקר 10:30
האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון הגיאולוגי, המכון למדעי כדור הארץ, יהודה לוי

של האגם וסביבותיוהגאודינמיהערות למבנה : המלח של ים המלח10:45
אוניברסיטת חיפה, ללימודי יםרקנאטימכון , יוסי מרט' פרופ

לעין קדם ויצירת גופי גבס לחוף ים המלח הליסאןמאגם -ים המלח תמלחתמחזורה של 11:00
במהלך ההולוקן

האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון הגיאולוגי, המכון למדעי כדור הארץ, נורית ובר
הפסקה11:15-11:45

חיים ליד ובתוך האגם:  2מושב 
שור-קרונפלדנגה ' פרופ: ר"יו

אקלימיגרדייאנטאקולוגיה מדברית על : הרצאת פתיחה11:45
גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, קמפוס אילת. פ מדבר וים המלח"מו, גרונרר אלי "ד

ספקטראלית והחיפוש אחר חיים  -חישה מרחוק היפר: בים המלחסטרומטוליטיםמיפוי שוניות 12:00
בסביבות קיצוניות

האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון למדעי כדור הארץ, לגאואינפורמטיקהמרכז ניב , גדולטרנופר 
שימוש במודלים מטבולים לזיהוי מועמדים יעילים עבור הדברה ביולוגית12:15

גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, קמפוס אילת. פ מדבר וים המלח"מו, שיטנברגר אמיר "ד
12:30Dead sea as a platform for innovative microbial and biotechnological research

גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, קמפוס אילת. פ מדבר וים המלח"מו, אשהב-אלאשרףר "ד
של  הפיזולוגיהכיצד כסות צמחיה משפיעה על : אינטראקציות אקולוגיות תחת שינוי אקלים12:45

לטאות מדבריות
אוניברסיטת תל אביב, ס לזואולוגיה"ביה, ר אופיר לוי"ד

המלח כמוקד לחשיבה מערכתית חדשה-מרחב ים13:00
גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, קמפוס אילת. פ מדבר וים המלח"מו, ר אופיר כץ"ד
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צהרייםהפסקת 13:15-14:15
מאזני מים:  3מושב 

איזיקסוןר סיון "ד: ר"יו
ושיטפונות נחלי מדבר יהודהב"המלשהצגת : הרצאת פתיחה14:15

גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, ופיתוח סביבתיג"לגהמחלקה , יוני לרון' פרופ
של אזור מצפה יריחוהגיאוהידרולוגיה14:30

הידרוגיאולוגיייעוץ , ר יוסי גוטמן"ד
לירידת מפלס ים המלח( צוקים)פשחהתגובת המערכת ההידרולוגית של עינות 14:45

המכון הגיאולוגי, ר אבי בורג"ד
התרחקות מתגברת של נחלי ים המלח משיווי משקל ותכנון תשתיות בתנאים משתנים15:00

המכון הגיאולוגי, משה-ר לירן בן"ד
מבליעת נחלים והמסת מלח לשינויים גיאומורפולוגיים  : ושיטפונות בחוף ים המלחבולענים15:15

עתידיים
המכון הגיאולוגי, ר גדעון בר"ד

הפסקה15:30
ים המלח וסביבתו: עם הפנים לקהילה

ר עודד קינן"ד: ר"יו
ברכות16:00

ראש המועצה האזורית תמר, ניר ונגר

המלח-ראש המועצה האזורית מגילות ים, אריה כהן

מערת המלח הארוכה בעולם–שבהר סדום ם"מלחתיעודה המחודש של מערת 16:15
האוניברסיטה העברית  , המכון למדעי כדור הארץ(. ם"המלח)המרכז לחקר מערות , לנגפורדבועז 

בירושלים
הערכת מצב–תכנית הניטור בנחל אשלים 16:30

אוניברסיטת תל אביב, שטיינהרדטש "מוזיאון הטבע ע, המארג, הורוביץריילר "ד
אזור לשימור-וקניון נחל ערבה' מיצר לינץ16:45

ליאור אנמר
ים המלח מהחלל17:00

פ מדבר וים המלח"מו, המרכז לחקר שיטפונות במדבר, איזקסוןר סיון "ד
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRdQFofeywNAdpQpKRRRwALyfBPLnMG26UF6AsNilgRA1p7Q/viewform?usp=sf_link
https://us02web.zoom.us/j/86059690404?pwd=Y3BZeVdEbDY0cG9wMVNVaTNEbUFpZz09#success
https://us02web.zoom.us/j/86059690404?pwd=Y3BZeVdEbDY0cG9wMVNVaTNEbUFpZz09#success
http://www.adssc.org/events/event/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97-2020/
http://www.adssc.org/events/event/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97-2020/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRdQFofeywNAdpQpKRRRwALyfBPLnMG26UF6AsNilgRA1p7Q/viewform?usp=sf_link

