
גוריון בנגב אוניברסיטת בן-
הפקולטה למדעי הטבע 

המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה 
 

' שנה ב קורס מיפוי גיאולוגי -
 206-1-2251: סמל
ע "תש, אביב

 
והתרגיל  מועד ומקום ההרצאה

 
 18:00 – 16:00, 'ד יום

) c-58(בנין גרוסמן לגיאולוגיה 
 018חדר 

 
מורה הקורס 

 
. בתיאום: שעות קבלה. 72621 :טל, 58/019: דמשר,  יוסי חצור' פרופ

 
 מתרגלים

 
שעות קבלה ל "דואטלפון משרד שם 

  bakun@bgu.ac.il 77855 60/008) מתרגל ראשי(מזור דגן בקון-
 18:00-20:00יום ראשון    
 16:00-18:00יום שלישי    

 novitsky@bgu.ac.il 77507 58/129רן נוף  
 meilijson@gmail.com 77526 58/224ארי מלכסון 
 weissel@bgu.ac.il 77899 60/009אלחנן לבנה 

 asafinba@bgu.ac.il 77507 58/129אסף ענבל 
 

שעות קבלה 
 

. ל האחראי לנושא הנלמד באותו שבוע במשרדו של המתרגלשעות קבלה על ידי המתרג ובכל שבוע יינתנ
  .נא לעקוב אחר הודעות המתפרסמות באתר הקורס

 
 ה הקורס מבנ

 
ימי  בכללצורך קבלת ציון בקורס יש להשתתף . בשבוע ושישה ימי סיור תרגיל+הקורס בנוי משתי שעות הרצאה

המאחרים .  06:30ובימי שישי בשעה  07:00היציאה בימי חמישי בבוקר מפתח בנין המחלקה בשעה . הסיור
... יאלצו להגיע בכוחות עצמם לשטח

 
מועד ומקום המיפוי בשדה 

 
 מכתש גדול 11/3/2010' ה יום

עין ירקעם  12/3/2010' יום ו
רכס זוהר  18/3/2010' יום ה
רכס זוהר  19/3/2010' יום ו

רכס זוהר  13/5/2010' יום ה
  רכס זוהר 14/5/2010' יום ו

 
 מטלות הקורס ומשקלן

 
   10%שבעה תרגילי בית בטכניקות מיפוי שונות    

 25%בוחן במפות וחתכים      
  25%     עין ירקעם+  ח מכתש גדול"דו
 40%ח מיפוי רכס זוהר      "דו



  )נא לשים לב לתאריכים(תכנית הקורס 
 
 

' תרגיל מסמתרגל אחראי נושא תאריך 
מדידות שדה , עובי שכבה, ריקסט: שיעור 3.3.2010

 הכנת חתך: תרגיל
 

רן 
 

 1תרגיל בית 
פוטוגיאולוגיה : שיעור 10.3.2010

התארגנות לקראת סיור   :תרגיל
  

   יום מיפוי מכתש גדול 11.3.2010
  יום מיפוי עין ירקעם  12.3.2010
 ניתוח קימוט במפה הגיאולוגית: שיעור  17.3.2010

 התארגנות לקראת סיור: תרגיל
  

   יום מיפוי רכס זוהר 18.3.2010
   יום מיפוי רכס זוהר 19.3.2010
 2תרגיל בית אסף קימוט : תרגיל 24.3.2010
  ניתוח העתקים במפה גיאולוגית : שיעור 7.4.2010

 3תרגיל בית אלחנן העתקים : תרגיל 14.4.2010
 4תרגיל בית ארי * אי התאמות במפה הגיאולוגית : שיעור 21.4.2010
   חלקית השלמת חשיפה: שיעור 28.4.2010
 5תרגיל בית ארי  חשיפה חלקית: תרגיל 5.5.2010

 6תרגיל בית רן  * מפות סטרוקטורליות ומפות איזופח : שיעור 12.5.2010
  יום מיפוי רכס זוהר  13.5.2010
  יום מיפוי רכס זוהר  14.5.2010
 7תרגיל בית ארי  * והיסטוריה גיאולוגיתסלעים מגמטים : שיעור 26.5.2010
 דגן חזרה לקראת הבוחן : תרגיל 9.6.2010

  ת וחתכים בוחן מסכם במפו 16.6.2010
 

אין תרגול כיתה בנושא * 
 

: כללי המשחק
 
.  התרגילים בזמן כלהגשת . 1
הגשת שלושת . כללי ההגשה ימסרו במהלך הקורס. חות יוגשו על ידי חוליות של  שלושה תלמידים"הדו ניש. 2

. תנאי לקבלת ציון בקורס -חות בזמן "הדו
יש להודיע למורה הקורס לפני יום ) מחלהמילואים-( ה לצאת לשטח מסיבה מוצדקת/במידה ונבצר מתלמיד. 3

. היציאה המתוכנן
 

בקורס זה נשתדל להעניק . מיפוי גיאולוגי הוא הבסיס למחקר בכל אחד מהתחומים של מדעי האדמה, לסיכום
חשוב . וההיסטוריה של שטח נתון ולהציג את מסקנותיכם, ההרכב, לכם כלים שיאפשרו לכם להבין את המבנה

. לעבוד...להבין שכמות התועלת שתוכלו להפיק מהקורס תלויה ישירות במידת נכונותכם ללמוד ו עם זאת
 
 

! ועבודה פורייה ומהנה, בהצלחה
 


	מועד ומקום ההרצאה והתרגיל

