
 סילבוס –פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית 

 מרצה: דר' עפרה קליין בן דוד

 , אסף לוין, עומר אורן, גל מלניקוב, אלמוג ברעםצחי גולן, מתרגלים: בר אלישע

ם, שיטות הקלסיפיקציה שלהם, חוק יומטמורפי מגמתייםסק בתהליכי יצירת סלעים והקורס ע
 עיקריים, יסודות קורט ומערכות איזוטופיות הפאזות, דיאגרמות פאזות, כימיה של יסודות

 סוגי מטמורפיזם, כימוגרפיה ופצייסים מטמורפיים. ,בסלעים מגמתיים

 :הקורס כולל

 .18חדר  58בבנין  16:00הרצאה שבועית שתתקיים בימי רביעי בשעה 

 .ת מיקרוסקופיםמעבדב 14 - 12 -ו 10 - 8 ביום ד' בשעות םקייתת המעבד

 .)יום ה׳( 17.3.16 -בסיור יתקיים 

 דרישות הקורס:

 .המעבדה תרגילי 90%הגשת 

  מתרגילי הבית. 75%הגשת 

 .הגשת דו"ח מסכם לסיור תמנע

 בוחן מסכם במעבדה

 .בחינת סיום

 :ציון

 .ציון הבחינה 60%

 .ציון התרגילים 5%

 .ציון המעבדות 15%

 .ציון תרגיל תמנע 10%

 .בוחן מסכם מעבדה 10%

 יהיו מיד לאחר השיעור, שעות הקבלה של המרצה

 בדה הראשונה בתיאום עם הועדעקבעו לאחר המשעות הקבלה של המתרגלים י

 פרטי התקשרות:

 טלפון e-mail שם
 Ofrak1@gmail.com 050-6238912 עפרה קליין בן דוד

 elicha@post.bgu.ac.il 054-4658904 אלישעבר 
 tzahig@post.bgu.ac.il 050-6930797 גולןצחי 

 levas@post.bgu.ac.il 054-7548424 לויןאסף 
 054-9768710  אורןעומר 

 galmeln@post.bgu.ac.il 054-5305540 מלניקובגל 
   ברעםאלמוג 
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 סילבוס הרצאות

 נושא תאריך שבוע מספר
, תהליכי יםילסלעים מגמת אמבו 9.3.16 1

 התכה בכדור הארץ
 מגמתייםקלסיפיקציה של סלעים  16.3.16 2
 דיאגרמות פאזות בינאריות 23.3.16 3
 דיאגרמות פאזות טרנריות 30.3.16 4
 השפעת מים על התכה 6.4.16 5
 יסודות עיקריים –גיאוכימיה  13.4.16 6
 יסודות קורט ואיזוטופים –גיאוכימיה  20.4.16 7
 חופשת פסח 27.4.16 8
9 4.5.16 MORB, OIB 
 יום הזיכרון 11.5.16 10
 מבוא למטמורפיזם סוגי מטמורפיזם 18.5.16 11
 קלסיפיקציה של סלעים מטמורפיים 25.5.16 12
 כימוגרפיה -חוק הפאזות המטמורפי  1.6.16 13
 כימוגרפיה -חוק הפאזות המטמורפי  8.16.16 14
 פצייסים מטמורפים 15.6.16 15
 קימברליטים ויהלומים 22.06.16 16
 למבחןשעור חזרה  29.6.16 17

 סילבוס מעבדות

 נושא תאריך מספר שבוע
וסלעים  לפטרוגרפיה מגמתיתמבוא  9.3.16 1

 אולטרה מאפים
 מאפיים ובינונייםסלעים  16.3.16 2
 גרניטואידים 23.3.16 3
 דיאגרמת פאזותתרגול  30.3.16 4
 סלעים תמנעמעבדת  6.4.16 5
 1גיאוכימיה תרגול  13.4.16 6
 2גיאוכימיה תרגול  20.4.16 7
 חופשת פסח 27.4.16 8
 )חמוצים ובסיסיים(וולקנים סלעים  4.5.16 9
 הזיכרוןיום  11.5.16 10
 לפטרוגרפיה מטמורפיתמבוא  18.5.16 11

 וקלסיפיקציה של סלעים מטמורפיים
 פרוטוליטים 25.5.16 12
 מטמורפיותטקסטורות  1.6.16 13
 ורפייםממטפציאסים  8.16.16 14
מתקדמת ושיטות מיקרוסקופיה  15.6.16 15

 אנליטיות
 חזרהשיעור  22.06.16 16
 בוחן 29.6.16 17

 


