
 
 המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה

  , סמ' א'טע"תש שנה"לל חלקית סיורי הוראהתחזית 
 שנה א'

שעת  מקום קורס מספר קורס יום תאריך
 יציאה

שעת חזרה 
 משוערת

  ה' 06/12/18

206-11031 
 מבוא למינרלים וסלעים

 (פרופ' יבחר גנאור)

 18:30 6:25 מכתש גדול

 18:30 6:25 נחל רמון נחל צין, ה' 20/12/18

 18:30 6:25 מכתש רמון ה'    27/12/18

 מינרלים וסלעים בשדה 206-11134 ג'-א' 17-19/02/19
 (פרופ' יבחר גנאור)

 20:00 6:25 אילת

 
 שנה ב'

שעת  מקום קורס מספר קורס יום תאריך

 יציאה

שעת חזרה 

 משוערת

 סדימנטולוגיה  206-12181 'ו 14/12/18
 18:00 10:00 באר שבע -תרגיל שדה חפץ)(ד"ר מנחם 

 בוא לגיאומכניקה בשדהמ 206-12174 ה' +ו' 27-28/12/18
 15:00 7:00 טבריה (פרופ' יוסי חצור)

  א' 17/02/19

 

 סיור נגב 206-12284

 (ד"ר איתי חביב)

 18:00 6:00 רמון, מכתש גדול

ירוחם, מכתש גדול,  ב' 18/02/19

 דימונה

6:00 18:00 

 18:00 6:00 רמון, עבדת ג' 19/02/19

 18:00 6:00 חצבה, ערד, עין יהב ד' 20/02/19

 
 + מוסמכים שנה ג'

שעת  מקום קורס מספר קורס יום תאריך
 יציאה

שעת חזרה 
 משוערת

 בקע-גולן-סיור גליל 206-13304 ה'-'א 7-11.10.18
 (ד"ר איתי חביב)

 6:00 גליל
6:00 

22:00 
22:00 

פורמיניפרים כסמנים בסביבה  206-26061 ה' 08/11/18
 הימית

 (פרופ' סיגל אברמוביץ')

 20:00 8:00 פרטים בהמשך

 מנהור 206-23861 ד' 12/12/18
 (פרופ' יוסי חצור)

 19:00 7:00 צפון

 סיור הר סדום 206-23791 ה' 13/12/18
 (ד"ר רמי וינברגר)

מפגש עם הסטודנטים לפני חובה:
 –הסיור 

 18:00 6:30 סדום

16/12/18  
 א'

כניקה מ -(גיאומורפולוגיה 206-25401
 ואבולוציה של נוף)
 (ד"ר איתי חביב)

מדבר יהודה, 
 נחל חבר

 מעלה עוזי

06:00 18:00 

כניקה מ -(גיאומורפולוגיה 206-25401 ב' 17/12/18
 ואבולוציה של נוף)
 (ד"ר איתי חביב)

מדבר יהודה, 
 נחל חבר

 מעלה עוזי

06:00 18:00 

 גיאולוגיה סטורוקטורלית 206-12311 ג' 25/12/18
 (ד"ר לירן גורן)

רמון, מכתש 
 קטן

06:15 18:15 

 מבוא לגיאומכניקה בשדה 206-12704 ה'+ו' 27-28/12/18
 (פרופ' יוסי חצור)

 15:00 07:00 טבריה

 גיאולוגיה סטורוקטורלית 206-12311 ג' 08/01/19
 (ד"ר לירן גורן)

 18:15 06:15 נחלים פרצים

 מחנה מיפוי מגמתי מטמורפי 206-2-5184 ו'-א' 17-22/02/19
 (פרופ' ירון קציר)

 15:00 7:00 אילת

14-19/04/19 
 

 1סיור גיאולוגי לחו"ל  206-24074 ו'-א'
 פרופ' ירון קציר וד"ר רועי גרנות

 סמסטר ב' קפריסין
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