
 
 התכנים הגיאולוגיים היפים של הארץ והעולם 

 בפני המדען עומד תמיד האתגר של הצגת התוצאות - איננו סוף הדרך המקצועיתפרסום תוצאות מחקרים מדעיים בספרות  
  מלמד שאכן יש ציבור רחבןהניסיו. אשר בישראל הינן בעיקר בעברית, והמסקנות בפני כלל הציבור וזאת בבמות פרסום עממיות

 .כולל תלמידי בתי הספר, א”ומגוון  של מתעניינים בנושאים של מדעי כה
 

 .299 עד 297 'ע; ”טבע וארץ”. המעיין והמערה החמים של חמאם פרעון): 1968. (מזור ע
 

 81. עד 31 'ע; 11כרך , ”טבע וארץ”.  מקווה גשמים בלוע הר געש-בריכת רם ): 1968. (מזור ע
 

 275. עד 270 'ע; ג”כרך י” מדע”. יהודה וגולן, שומרון, לוגי על סינימבט גיאו): 1969. (מזור ע
 

 .”מקורות”, ”עלון טכני”. מורחביםמחקרים גיאוכימיים על מקור המעיינות החמים והמינרליים בשטחים ה): 1969. (מזור ע
 

 .250 עד 247 'ע; 4-ד”כרך י” מדע”. הבריכה הסולרית מדרום לאילת): 1969. (מזור ע
 

 .‘א חוברת ו”כרך י, טבע וארץ”. נוקיב וגופרה, גדר-  מעיינות חמת)1969. ( עמזור
 

 .17 עד 7 'ע; 1-ד ”כרך י, ”מדע”. של הירח” גיאולוגיה” ה-סלנולוגיה ): 1969. (מזור ע
 

 .26 עד 18 'ע; 1-ו ”ט” מדע”.  גיאוכימיים מן הירחממצאים): 1970. (מזור ע
 

 174. עד 171 'ע; 3-ו ”מדעה ט”. 12” אפולו”ם גיאולוגיים משלבי-דוגמה רבת): 1970. (מזור ע
 

 2 'ע; מכון וייצמן למדע, המחלקה להוראת המדעים, עלון למורה הפיזיקה, ”גליונות”. גלגולי אנרגיה בכדור הארץ): 1973. (מזור ע
 .37עד  27 'ע,; 25כרך ;  עיתון מורי הפיזיקה-” תהודה”הוצאה נוספת בחוברת מיוחדת של    15 עד
 

 .14 עד 13 'ע; 6-כרך ד; ”סלעית”. מסלע” תפוח אדמה”):  1976. (מזור ע
 

מסמך .  עמודים253,  למדעוייצמןמכון , איזוטופית-הקבוצה הגיאו, הוצאה פנימית.  מכתש רמון-גיאולוגיה בשדה ): 1978. (מזור ע
 .רקע לתכנון הפארק הגיאולוגי הלאומי במכתש רמון

 
 .10. עד 8 'ע; 7-כרך ח; החברה להגנת הטבע, ירחון לבני הנעורים” סלעית”. פארק גיאולוגי במצפה רמון):  1980. (מזור ע

 
 .27ד  ע24 'ע; 5גליון מס ” מכון וייצמן”. פארק גיאולוגי לאומי במכתש רמון): 1980. (מזור ע

 
 .30  עד23’ ע; 21 ןגיליו, דרך ארץ, ”במחנה”.  אשנבים גיאולוגיים של הנגב-המכתשים ): 1980. (מזור ע

 
חוברת ; רשות שמורות הטבע ומכון וייצמן למדע,  הפתוחהההאוניברסיט. המסה והשקעה במערת הנטיפים): 1981. (כהן י, . מזור ע

 .'ע 8צבעונית בת 
 

וחה ורשות  הפתההאוניברסיט,  למדעועצמןמכון .  דפי הפעלה ברמה בסיסית-המסה והשקעה במערת הנטיפים ): 1981. (מזור ע
 .'ע 5חוברת בת ; .שמורות הטבע

 
מכון , המחלקה להוראת המדעים; 1/10 ה עלון למורה הפיסיק-” תהודה”.  תופעת אוקלו-כורים גרעיניים בטבע ): 1983. (מזור ע
 ..19 עד 14’ ע;  למדעועצמן

 
 ‘  ע43ת בת חובר.   סיור במכון וייצמן למדע-) 1984-1934(חמישים שנות מחקר ): 1984. (מזור ע

 
 .'ע 32; המחלקה להוראת המדעים מכון וייצמן למדע. תמנע- וסלעים מותמרים אילתמגמתייםסלעים ): 1984. (ומזור ע. אוריון נ

 
 8. עד 4 'ע; 1-‘ג; ”פי האטום”. הפיסיקאי כהידרולוג): 1985. (מזור ע

 
 .עמודים 8, 22גליון . ”במחנה”. פארק גיאולוגי לאומי רמון): 1985. (מזור ע
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, פרק בספר נדבכים בגיאולוגיה של ארץ ישראל.  אחדיםםהיבטי -העיצוב הגיאולוגי של ישראל ): 1987. (ושפרן נ. מזור ע

 ..16 עד 3’ ע; האוניברסיטה הפתוחה
 

 מקצועייםהרבעון התאחדות הצלמים ; ”צילום מקצועי”. צילום אויר אלכסוני בשרות הגיאולוגיה): 1987. (אנגלשטיין ש; .מזור ע
 22. עד 20 'ע; 6 ןגיליו; בישראל

 
 .'ע 21חוברת ; הוגש להפצה במרכז המבקרים של שמורת הרמון פארק גיאולוגי לאומי. רמונולוגיה-גיאו): 1988. (מזור ע

 
 16. עד 6 'ע; 2חוברת ‘ כרך ב; רשות שמורות הטבע” ארץ היעל”.  ארץ המכתשים-הר הנגב ): 1988. (אנגלשטיין ש, .מזור ע

 
מוזיאון ישראל , ”משקפיים” .  מערת הנטיפים שורק-פיסול מן הטבע ): 1991. (ופוזנר י. יוסקוביץ ח, .אנגלשטיין ש, .מזור ע
 .57 עד 55’ ע, 41 ןגיליו; ירושלים
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