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הספר לכימיה-בית

:בית הספר לכימיה מורכב מחוגי הלימוד הבאי�
כימיה אורגנית

כימיה פיזיקלית ואלקטרוכימיה
פיזיקה כימית

:הלימודי�מטרת
וכ� , הספר לכימיה מכווני� להקנות לתלמידי� ידיעות בסיסיות בענפי הכימיה השוני�-הלימודי� בבית

מסלולי 4הספר  -בבית. פיזיקה ומדעי המחשב, מתמטיקה: כמו, �בתחומי� אחרי� של המדעי� המדויקי
הקניית ניסיו� מעשי ,  לימוד תיאורטי בכיתהשיטת ההוראה שמה דגש על). ראה להל�(לימוד שוני� 

. מש! הלימודי� לתואר הראשו� הוא שלוש שני�. בעבודת ספריה ותרגול,  לימוד עצמי בבית,במעבדה
לתקופה שלא תעלה על חמש , באישור ועדת ההוראה,  לפצל את לימודיובמקרי� חריגי� יוכל התלמיד

.שני�
כוללת בשנתיי� הראשונות קורסי חובה ובשנה השלישית " בוגר אוניברסיטה"תכנית הלימודי� לתואר 

.בעיקר קורסי בחירה

ראש בית הספר
שנובסקי'אורי צ' פרופ

הספר�ר�זת מנהלית של בית
יהודית לב' גב

הספר-תמורי בי

עוזי אב�'פרופ
מיכאל אורב!'פרופ
אמיליה אייזנר'פרופ
מרדכי ביקסו�'פרופ

מיכאל גוזי�ר"ד
ישראל גולדברג'פרופ

 חיי� דימנטר"ד
*ד� הופרט'פרופ

ארקדי ויגלוקר "ד
יור� כה�'פרופ

שמואל כרמלי'פרופ
'גיל מרקובי%ר"ד

גיל נבו�'פרופ
אברה� ניצ�'פרופ

משה נקשר"ד
אביב עמירב'פרופ

משה פורטנויר"ד
**עמי פייט-ב�ר"ד

*עמנואל פלד'פרופ
סקיס'סרגיי צ'פרופ

משה קול'פרופ
עוזי קלדור' פרופ
יוס& קלפטר'פרופ
יואל קשמ�'פרופ

ער� רבניר"ד
שלמה רוז�'ופפר
שחר ריכטרר"ד
דורו� שבתר"ד

אמריטוס' פרופ
אלי-קדמה בר'פרופ
אליעזר גלעדי'פרופ
ראוב�-אברה� ב�'פרופ
ציו� פוקס-ב�'פרופ
בנימי� פיי�'פרופ
אדוארד קוסובר'פרופ
יובל שבו'פרופ
אורי שמואלי'פרופ
יהושע יורטנר'פרופ

.ד"ילמד בתשסלא * 
.ד"תשס' בלא ילמד בסמסטר** 

חבר בדימוס' פרופ
איתמר בורק'פרופ
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הלימודי לתואר ראשו�

מבנה הלימודי ומש� הלימודי
.נמשכי� שלוש שני�, (.B.Sc)הלימודי� לתואר הראשו� 

בשנה השלישית יבחר , את קורסי החובה, כלל-בדר�, בשנתיי� הראשונות כוללת תכנית הלימודי�
).נותבתיאור התכניות השו, פירוט להל�(התלמיד בתכנית לימודי� מתו� קורסי בחירה 

מספר שעות . יימשכו הלימודי� ג� מעבר לשלוש שני�, בגלל אילוצי מערכת השעות, במסלולי� מסוימי�

המספר , מנת לסיי� את לימודיו מותנה במסלול בו יבחר ובכל מקרה-הלימוד הנדרשות מתלמיד על
.המצוי� אינו כולל שיעורי ספורט ושפה זרה
.'בסמסטר אדי� היא רק תחילת הלימו, בשל מבנה הלימודי� בכימיה :שי� לב

: מסלולי�במספרהספר מתקיימי� -הלימודי� בבית

.חוגי מורחב-מסלול חד.1

.חוג משני+ חוג ראשי-המורכב מכימיה, חוגי-מסלול חד.2

.כשהחוג השני הוא מהפקולטה למדעי� מדויקי� או למדעי החיי�, חוגי-מסלול דו.3

.ה אחרתכשהחוג השני הוא מפקולט, חוגי-מסלול דו.4

.ראו בהמש�, הספר-פירוט סדרי הלימודי� במסלולי� השוני� בבית

תכניות הלימודי
:תכניות הלימודי� המוצעות במסגרת מסלולי הלימודי� שפורטו לעיל ה�

. בכימיה.B.Scתכנית לימודי� לתואר .1

.  חוג משני- חוג ראשי ובמדעי המחשב- בכימיה.B.Scתכנית לימודי� לתואר .2

. חוג משני- חוג ראשי ובמתמטיקה - בכימיה .B.Scתכנית לימודי� לתואר .3

. חוג משני- ראשי ובפיזיקה  חוג- בכימיה .B.Scתכנית לימודי� לתואר .4
*. בכימיה ובגיאופיזיקה ומדעי� פלנטריי�.B.Scחוגית  לתואר (תכנית לימודי� דו.5
.** בכימיה ובמדעי המחשב.B.Scחוגית  לתואר (ימודי� דותכנית ל.6
. בכימיה ובמתמטיקה.B.Scחוגית לתואר (תכנית לימודי� דו.7
. בכימיה ובביולוגיה.B.Scחוגית  לתואר (תכנית לימודי� דו.8

.חוג נוס- מפקולטות אחרות+חוגי כימיה- במסלול דו.B.Scתכנית לימודי� לתואר .9

המחשב�חוגית בכימיה ובמדעי�מעבר לתכנית דו
באישור ועדת , יוכל, הספר(ידי בית(שנתוני הקבלה שלו מעבר לס- שייקבע על, הספר לכימיה(תיתלמיד בב
מבוא ' במקו� 'חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי'ו' מבוא מתמטי לפיזיקאי�' 'אללמוד בסמסטר, ההוראה

.'מתמטי לכימאי�
את הקורס ה ללמוד  יהיה רשאי להגיש בקש'אבכימיה בעל הישגי� גבוהי� בסמסטר' אסטודנט שנה

.הספר(הוראה של שני בתיהת והבקשות יטופלו בתיאו� בי� ועד. 'ב בסמסטר***'מתמטיקה בדידה'
למי , המחשב(הספר למדעי(ידי ועדת ההוראה של בית(על' אחוגית יאושר בתו� שנה(לתכנית דוהמעבר 

.'מתמטיקה בדידה'ששמר על רמת הישגי� גבוהה והשיג ציו� סביר ב

.לימודי של החוג לגיאופיזיקה ומדעי פלנטרייתכנית התכנית הלימודי� המפורטת מופיעה במסגרת *
.תכנית הלימודי של החוג למדעי המחשבתכנית הלימודי� המפורטת מופיעה במסגרת ** 
אינו קורס נדרש ש' תכנות' שיורשו ללמוד את הקורס יוכלו לקבל היתר מוועדת הוראה לדחות את לימוד הקורס תלמידי�***

.המחשב(חוגית ע� מדעי(בתכנית הדו
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הוראות בטיחות
 על טופס הצהרה לחתו, חובה על כל תלמיד לתואר ראשו� או תואר מתקד� המתחיל או מחדש לימודיו

מג� ולבישת חלוק במעבדות ההוראה והמחקר לכימיה באוניברסיטת -כבת משקפיבדבר חובת הר

הצהרה זאת תהיה תקפה כל עוד . ולהקפיד לציית להוראות הבטיחות הייחודיות במעבדות אלו, אביב-תל
.נמשכי� לימודי התלמיד

ו א� לא ינהג א/ו, א� לא יחתו� על הצהרה זו,  לימודיו של תלמיד לכל התארי� ובכל המסלולי�יופסקו
.י כללי הבטיחות המופיעי� בהצהרה זו"עפ

ועדת ההוראה

.קול. מ' פרופ:  ר"יו. הספר לכימיה-היא ועדת ההוראה לתואר ראשו� של בית
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....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"חוגית מורחבת בכימיה לתואר ----תכנית לימודי� חד

מטרת הלימודי� ומבנה הלימודי�
(.B.Sc)" בוגר אוניברסיטה"חוגית המורחבת היא להכשיר את התלמידי� לתואר -מטרת התכנית החד

תחומי� שוני� תלמיד בתכנית זו יוכל לרכוש במהל� שלוש שנות לימוד היכרות בסיסית ב. בכימיה
או למלא /בוגר תכנית זו יוכל להמשי� בלימודי� לתארי� מתקדמי� ו. ומגווני� של מדעי הכימיה

.תפקידי� שוני� המחייבי� השכלה אקדמית בסיסית בכימיה
. האמורי� להקנות ידע הכרחי בסיסי וכללי, קורסי חובה.א: בנויי� הלימודי� כ�, בהתא� למטרות אלה
האמורי� להשלי� את לימודי , קורסי בחירה.ב. זי� בשתי שנות הלימוד הראשונותקורסי החובה מתרכ

אי לכ� מרוכזי� קורסי� אלה . היסוד של התלמיד ולאפשר לו להתמקד בתחומי התמחות מסויימי�
.*שעות171171171171:  כ שעות לימוד לתואר"סה.  בעיקר בשנת הלימודי� השלישית

תכנית הלימודי�
.הטעונה אישור ועדת ההוראה, ל שנה תכנית לימודי�התלמיד יגיש בתחילת כ

העמידה בדרישות . ברבי� מהקורסי� נדרש התלמיד לעמוד בדרישות מוקדמות כתנאי לשמיעת הקורס
על התלמיד חלה החובה לבדוק א� . ידי ועדת ההוראה-אלה הינה תנאי לאישור תכניות הלימודי� על

יוכל תלמיד , בהסכמת המורה ובאישורה של ועדת ההוראהמותנה , במקרי� חריגי�. אמנ� עמד בדרישות
.להשתת  בקורסי� מסוימי� עוד בטר� מולאו כל הדרישות המוקדמות

.  הינ� קורסי חובה- שיעורי� ומעבדות -מירב הקורסי� בשנתיי� הראשונות ללימודי� :  קורסי חובה
. אלא א� צוי! אחרת-ההשתתפות בה� היא חובה 

 חייבי� להשתת  ,ד והלאה"אשר יחלו לימודיה� בשנת תשס, למידי השנה השלישיתת:  קורסי בחירה
קורסי הבחירה מוצעי� לתלמידי התואר ). ז"נ5( חובה יקורסשני נקודות וב 42בקורסי בחירה בס� 

.הראשו! בכימיה מתו� רשימת קורסי� נתונה

קורסי ראה (פקולטה אחרתמבמסגרת קורסי הבחירה חובה על התלמידי� לבחור בקורס כללי אחד 
קורס זה ייחשב במסגרת  (החל מהשנה השניה ללימודי� אלהנית� לקחת קורסי�. )בחירה כלליי�

. להל!2 כמפורט בסעי &)הספר לכימיה&הנקודות אות! נית! לקחת בקורסי� מחו% לבית6

:כפופה לכללי� הבאי�, חירההשתתפות התלמיד בקורסי הב
מעבדה , מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית: חובה להשתת  בשתיי� מתו� שלוש המעבדות הבאות.1

לא נית! לבחור במעבדה . בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית ומעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית
.שלישית במסגרת הנקודות לבחירה

. לפני התחלת הלימודי�חייבת להתבצע חודש' ההרשמה למעבדות שנה ג
, מדעי החיי�,  נקודות בקורסי� הניתני� בפקולטות למדעי� מדויקי�3נית! להשתת  עד ס� של .2

במסגרת מקב% לימודי� לקראת (הספר לחינו� -וכ! בחוג להוראת המדעי� של בית, רפואה והנדסה
). בחטיבה העליונההכימיהתוראההעוסק ב, תעודת הוראה בכימיה

קורסי בחירה 'ראה (ס "ש3 בהיק  של אחרתפקולטה מחובה להשתת  בקורס בחירה כללי של .3
.)'כלליי�

, אמנויות, מדעי החברה,  נקודות בקורסי� הניתני� בפקולטות למדעי הרוח2נית! להשתת  עד ס� של .4
למעט תלמידי� אשר משתתפי� בלימודי , )2הנקודות הנדונות בסעי  3זאת במסגרת (ל ומשפטי� ניהו

). לעיל2ראה (או במקב% לימודי� לקראת תעודת הוראה בכימיה , )ראה לימודי חטיבה(חטיבה 
מוסמ� " נקודות מתו� תכנית הלימודי� לתואר 4התלמיד רשאי להשתת  בקורסי� עד לס� של .5

נקודות אלה תיזקפנה לזכות . ידי ועדת ההוראה-אשר הותרו לבחירה על, בכימיה" אוניברסיטה
רק א� ה! מעבר למכסת השעות , "מוסמ� אוניברסיטה"התלמיד א� ימשי� את לימודיו לתואר 

.'שהתלמיד חייב בשנה ג
להשתת  בקורסי בחירה מתו� רשימת הקורסי� של שנה ) באישור ועדת הוראה(רשאי ' תלמיד שנה ב.6

.קורסי� אלו יוכרו לצור� חישוב מספר נקודות הבחירה הנדרשות מ! התלמיד. 'ג

.שעות176–כ שעות הלימוד לתואר"סה, ד"לתלמידי� שהחלו לימודיה� לפני שנת תשס*
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הספר -יתבצע במסגרת בית,  נקודות6-ער� ל-אשר הינו שווה, )ניסיוני או תיאורטי(פרוייקט המחקר .7
בסיו� הפרוייקט חובה להגיש . לא יוכר לנקודות זכות פרוייקט מחקר הנעשה במסגרת אחרת. לכימיה

.ת בכתבעבודה מסכמ

רשאי התלמיד להשתת  בחטיבת לימודי� אחת ) ראה לעיל(במסגרת קורסי הבחירה :  לימודי חטיבה
. הלימודי� במסגרת החטיבה יופחתו מדרישות קורסי הבחירה בכימיה. מתו� אחד מחוגי הלימוד

= דהשעת מעב= שעת שיעור( נקודות זכות 20 עד 15התלמיד יוכל לצבור במסגרת לימודי החטיבה 
א� החטיבה . הספר לכימיה בלבד-אלא מבית, במסגרת זו לא נית! לקחת קורסי� נוספי�). נקודה1

יחושב הציו! הממוצע ע� משקל קורסי� השווה למחצית , נלקחת בפקולטה שאינה בתחו� מדעי הטבע
.מספר הנקודות

.לימודי� לקראת תעודת הוראה לא ייחשבו כלימודי חטיבה
. באישור ועדת הוראה-די חטיבה החל מהשנה השניה ללימודי� נית! להתחיל בלימו

עשוי להיות , בכימיה" מוסמ� אוניברסיטה"תלמיד המשתת  בלימודי חטיבה וממשי� בלימודיו לתואר 
.חייב בהשלמות

שעה : לכל קורס מייחסי� בכל סמסטר משקל בהתא� למספר שעות הלימוד השבועיות: נקודות זכות
. נקודה1=  תרגיל או מעבדה ,שבועית של הרצאה

אשר לא , המורה רשאי למנוע מתלמיד.  מהתרגילי� לפחות70%תלמיד נדרש להגיש : הגשת תרגילי�
 מהציו! 10%מורה רשאי להתחשב בציוני התרגילי� עד . מלהשתת  בבחינות המעבר, ימלא אחר דרישה זו

.את התרגילי� יש להגיש לא יאוחר מתו� הסמסטר. הסופי בקורס

הרכב הציו! . 10%ס  המינימו� לכל מרכיב יהיה . ציו! המעבדה יכיל שני מרכיבי� לפחות: ציוני מעבדות
.יימסר לתלמידי� בתחילת הלימודי� במעבדה

וזאת רק א� התלמיד מילא את מכסת , כקורס עוד  ייחשב קורס בחירה בלבד:  קורסי� עודפי�
לא יוכל , ורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס אחרק. המינימו� של קורסי הבחירה הנדרשי� ממנו

.אלא א� הקורס האחר הינו קורס עוד , להחשב כקורס עוד 

תנאי המעבר
יהיה חייב , בקורס סמסטריאלי אחד) נכשל או לא ניגש לבחינה(תלמיד אשר לא עבר את הבחינה .א

, ר ועדת ההוראהבאישו, ע� זאת יוכל להשתת . מיד בשנה הקרובה, לחזור על הקורס בו נכשל
ל מהווה דרישה מוקדמת ובתנאי "שלגביה� אי! הקורס הנ, בקורסי� משנת הלימודי� המתקדמת

.שלא תהיה חפיפה בשעות הלימוד ובבחינות המעבר
יהיה חייב , בשני קורסי� סמסטריאליי�) נכשל או לא ניגש לבחינה(תלמיד אשר לא עבר את הבחינה .ב

באישור , ע� זאת יוכל להשתת . 70-רסי� שבה� השיג ציו! נמו� מעל כל הקו) לימוד ובחינה(לחזור 
בתנאי שעמד בדרישות המוקדמות ובתנאי , בקורסי� משנת הלימודי� המתקדמת, ועדת ההוראה

א� ייכשל התלמיד בקורסי� משנת . שהקורסי� אינ� חופפי� בשעות הלימוד ובבחינות המעבר
).להל!' ראה סעי  ה( לאלה של לימודי� חלקיי� חלי� עליו כללי� דומי�, הלימודי� המתקדמת

70בהצלחה ויקבלו ציו! ממוצע משוקלל ' בכימיה יתקבלו תלמידי� שיסיימו את שנה א' לשנה ב.ג
.לפחות

.ס לכימיה"ידי ביה-וייקבע מדי שנה על, מוגבל'  ג-ו' מספר המקומות במעבדות ההוראה בשנה ב
קריטריו! זה יהיה נמו� ממספר מקומות המעבדה העומדי� א� מספר העומדי� ב, למרות האמור לעיל

פי החלטת ועדת -על, 70-יוכלו להתקבל ג� מקרי� גבוליי� בעלי ציו! משוקלל מתחת ל, ס"לרשות ביה
.ההוראה

בשלושה קורסי� סמסטריאליי� בתו� ) נכשל או לא ניגש לבחינה(תלמיד אשר לא עבר את הבחינה .ד
.יויופסקו לימוד, שנת הלימודי�
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) נכשל או לא ניגש לבחינה(אשר לא עבר את הבחינה , *פי תכנית לימודי� חלקית-תלמיד הלומד על.ה
על כל הקורסי� בה� השיג ציו! נמו� ) לימוד ובחינה(יהיה חייב לחזור , בקורס סמסטריאלי אחר

בתנאי , באישור ועדת ההוראה, ע� זאת יוכל להשתת  בקורסי� משנת הלימודי� המתקדמת. 70-מ
תלמיד . שעמד בדרישות המוקדמות שלה� ובתנאי שאינ� חופפי� בשעות הלימוד ובבחינות המעבר

.יופסקו לימודיו, שיייכשל בשני קורסי� סמסטריאליי� או יותר
. יופסקו לימודיו-בקורס עליו הוא חוזר ) נכשל או לא ניגש לבחינה(תלמיד אשר לא עבר את הבחינה .ו
.קודמי� לקורסי� ובחינות של השני� הבאות, � קודמותקורסי� ובחינות של שני.ז

טבלת הקורסי� בתכנית הלימודי� לתואר ראשו� בכימיה
)לפי שני�(

, ד"תלמידי� שהחלו ללמוד לפני תשס. ד"תכנית זו תקפה לגבי תלמידי� שהחלו לימודיה� בתשס
.הלימודי� בה החלו ללמודילמדו לפי התכנית המפורטת בידיעו� שנת

'שנה א

דרישות מוקדמות
היק  

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
&&& 3 **מבוא לפיזיקה 0351.1822
--- 6 1כימיה כללית  0351.1105

--- 5 2כימיה כללית  0351.1110
--- 6 1' פיזיקה כללית א 0351.1810
--- 3 ***1' מעבדה בפיזיקה א 0351.1811

--- 7 1מבוא מתמטי לכימאי�  0351.1820

חובה

כ"סה שעות חובה30303030

'סמסטר ב
--- 2 תכנות 0351.1100

1כימיה כללית  5 3כימיה כללית  0351.1104
--- 7 1מעבדה בכימיה 0351.1108

--- 3 מבוא לכימיה אורגנית 0351.1109
1' פיזיקה כללית א 6 2' פיזיקה כללית א 0351.1812

1' מעבדה בפיזיקה א 4 2' מעבדה בפיזיקה א 0351.1813
1מבוא מתמטי לכימאי�  5 2מבוא מתמטי לכימאי�  0351.1821

חובה

כ"סה שעות חובה33332222

70%או , פי תכנית לימודי� מלאה באותה שנה& מס� כל שעות הלימוד על70%ה אחת עד תלמיד הלומד בשנ: לימודי� חלקיי�*
.מממוצע השעות של שתי שנות הלימוד

.בסו  הקורס תתקיי� בחינה והציו! ישוקלל בציו! לתואר. הקורס יתקיי� בשבועיי� הראשוני� של שנת הלימודי�**
. נקודות3&בחלק מ! הסמסטר שווה ער� ל'  ש4*** 
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'שנה ב

דרישות מוקדמות
היק  

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
1מעבדה בכימיה 7 2מיהמעבדה בכי 0351.1112
פרט למעבדות (' קורסי שנה א

)ולתכנות
7 1כימיה פיזיקלית  0351.2202

,1,2,3כימיה כללית 
, לכימיה אורגניתמבוא

5 *1כימיה אורגנית  0351.2304

,2, 1' פיזיקה כללית א
2, 1מבוא מתמטי לכימאי� 

5 'פיזיקה כללית ב 0351.2803

,1,2' מעבדה בפיזיקה א
,2, 1' פיזיקה כללית א
)במקביל(' פיזיקה כללית ב

1,2מבוא מתמטי לכימאי� 

3 **1' מעבדה בפיזיקה ב 0351.2804

2, 1מבוא מתמטי לכימאי�  5 1מתמטיקה  0351.2811

חובה

כ"סה שעות חובה32323232
'סמסטר ב

פרט למעבדות (' קורסי שנה א
)ולתכנות

7 2לית כימיה פיזיק 0351.2206

פרט (' קורסי שנה א
,)למתמטיקה ולתכנות

1כימיה פיזיקלית 

4 1מעבדה בכימיה פיזיקלית 0351.2210

מעבדות , 1כימיה אורגנית 
'כימיה שנה א

8 מעבדה בכימיה אורגנית 0351.2302

1כימיה אורגנית  5 2כימיה אורגנית  0351.2305
,1כימיה אורגנית 
)במקביל (2כימיה אורגנית 

5 1ביוכימיה  0351.2809

חובה

כ"סה  שעות חובה29292929
,2, 1'מעבדה בפיזיקה א
'פיזיקה כללית ב

4 ***2' מעבדה בפיזיקה ב 0321.2122

,1,2מבוא מתמטי לכימאי�
1מתמטיקה

3 ***2מתמטיקה 0351.2812
בחירה

כדי לאפשר השתתפות במעבדה בכימיה ' יתקיימו לפני תחילת סמסטר ב" 1כימיה אורגנית "שני מועדי הבחינה בקורס *
.אורגנית

.נקודות סמסטריאליות3&ער� ל&בחלק מ! הסמסטר שווה' ש4**
.נקודות הבחירה לתואר42קורס זה נכלל במכסת *** 
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'שנה ג

דרישות מוקדמות
היק  

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
ט פר(' קורסי שנה א

,)למתמטיקה ולתכנות
,1כימיה פיזיקלית 
2כימיה פיזיקלית 

4 2מעבדה בכימיה פיזיקלית 0351.2814

1 *אופקי� בכימיה 0351.3110

חובה

:חובה לבחור בשתיי� מבי! שלוש המעבדות.  נקודות42424242הכל קורסי� בהיק  של -יש לבחור בס�
מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית ומעבדה , דמת בכימיה אורגניתמעבדה מתק

. הנקודות42לא נית! לבחור במעבדה שלישית במסגרת . מתקדמת בכימיה פיזיקלית
2, 1כימיה אורגנית  3 עקרונות סינתזה אורגנית 0351.3111
,1,2כימיה פיזיקלית 

1מתמטיקה
3 סימטריה בכימיה 0351.3108

2, 1כימיה אורגנית  3 פרקי� נבחרי� בכימיה אורגנית 0351.3109
,2, 1אורגנית כימיה 

מעבדה בכימיה אורגנית
4 **כימיה אורגנית פיזיקלית 0351.3203

2, 1כימיה פיזיקלית  4 ספקטרוסקופיה מגנטית 0351.3207
2, 1כימיה פיזיקלית  4 ספקטרוסקופיה 0351.3208
,2,1כימיה פיזיקלית 

כימיה קוונטית במקביל
3 תרמודינמיקה סטטיסטית 0351.3209

2, 1כימיה פיזיקלית  4 כימיה קוונטית 0351.3212
מעבדה בכימיה אורגנית 

,)'בשנה(
,2, 1כימיה אורגנית 

יישו� שיטות פיזיקליות 
)במקביל(בכימיה אורגנית 

11 מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית 0351.3305

תכנות 4 יישומי מחשב למדעי� 0351.3001
,2, 1כימיה אורגנית 

2, 1ה פיזיקלית כימי
2 יישו� שיטות פיזיקליות בכימיה 

אורגנית
0351.3308

בתיאו� ע� המנחה 6 סדנה בכימיה מתקדמת
)פרויקט מחקר וקריאה מודרכת(

0351.3312

2, 1כימיה פיזיקלית  3 שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית 0351.3402

בחירה

' סמסטר א-קורסי� מתואר שני הפתוחי� לתלמידי תואר ראשו! 
--- 3 יקה כימית של תמיסות פולמרי�פיז 0351.4809 בחירה

'סמסטר ב
,2, 1' מעבדה בפיזיקה א
'פיזיקה כללית ב

4 2' במעבדה בפיזיקה  0321.2122

2, 1כימיה אורגנית  3 עקרונות סינתזה אורגנית 0351.3111
יישומי מחשב למדעי� 5 *** אישיבקרת תהליכי� בעזרת מחשב

)'מע4+'ש1(
0351.3112

2, 1כימיה פיזיקלית  3 מהלכי� אקראיי� בכימיה ובביולוגיה 0351.3113

בחירה

--- 2 כימיה אורגנית תעשייתית 0351.3313

.ס" ש1– שעות ההרצאה מזכות ב 2).ללא בחינה" (עובר"השתתפות חובה בציו! *
.ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר השני) או השלמה(קורס זה מהווה דרישה מוקדמת **

. שעות מעבדה במחצית השניה של הסמסטר8& שעות שיעור במחצית הראשונה של הסמסטר ו2*** 
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)המש� ('שנה ג

דרישות מוקדמות
היק  

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
רסהקו

)המש�(' סמסטר ב
2, 1מבוא מתמטי לכימאי�  4 הסתברות וסטטיסטיקה 0321.1836

1מתמטיקה , 2, 1כ "ממ 3 2מתמטיקה  0351.2812
2, 1כימיה פיזיקלית  3 פי לכימיה מבניתמבוא קריסטלוגר 0351.3104

,מעבדה בכימיה פיזיקלית
,2, 1כימיה פיזיקלית 

:ואחד משני הקורסי�
כימיה קוונטית

או תרמודינמיקה סטטיסטית

6 מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית 0351.3206

2, 1כימיה פיזיקלית  3 מבוא לתורת המצב המוצק 0351.3217
2, 1כימיה אורגנית  3 *כימיה אורגנית מתקדמת 0351.3302

בתיאו� ע� המנחה 6 סדנה בכימיה מתקדמת
)פרויקט מחקר וקריאה מודרכת(

0351.3312

שיטות מתקדמות בכימיה 
מעבדה בכימיה , אנליטית
)'בשנה(פיזיקלית 

4 מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה 
אנליטית

0351.3407

סמטריה בכימיה 2 אורגנית מתקדמת&כימיה אי 0351.3408
ספקטרוסקופיה מגנטית

יטות פיזיקליותיישו� שאו 
בכימיה אורגנית

2 שימושי� נבחרי� של תהודה מגנטית 
גרעינית

0351.3813

בחירה

לתלמידי תואר ראשו!קורסי� מתואר שני הפתוחי� 
--- 5 מעבדה בכימיה חישובית 0351.4810

--- 2 יונל הצפיפותצשיטות פונק 0351.4811
בחירה

.ת במסגרת התואר השניללימודי כימיה אורגני) או השלמה(קורס זה מהווה דרישה מוקדמת *
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 חוג ראשי ובחוג משני----חוגית בכימיה ----תכנית לימודי� חד
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

מטרת הלימודי� ומבנה הלימודי�
מיועדי� לתלמידי� המעונייני� לרכוש ידע נרחב בכימיה וג� , הלימודי� בתכניות השונות של מסלול זה

בגלל ,  שני�3פשר לסיי� את הלימודי� תו� בתכניות אלה ייתכ� שלא יתא. השכלה גבוהה במקצוע נוס�
.בתיאו� ע� היוע�, תכנית הלימודי� תיקבע ע� כל תלמיד בנפרד. אילוצי מערכת השעות

תנאי המעבר
הספר לכימיה וכ� עליה� לעמוד בתנאי -על התלמידי� במסלולי� אלה לעמוד בתנאי המעבר של בית

מספר הכישלונות המרבי . ומעי� במסגרת�באות� קורסי� שה� ש, הספר האחרי�-המעבר של בתי
.הספר לכימיה-ייקבע לפי תנאי המעבר של בית, בכל הקורסי�הקובע לתלמידי שנה זו 

.הספר שבמסגרתו נלמד הקורס-לתנאי המעבר של בית,  מחויבי� בכל קורס'תלמידי שנה ג

:להל� פירוט התכניות השונות במסלול זה

 חוג משני---- חוג ראשי ובמדעי המחשב ––––חוגית בכימיה�תכנית לימודי� חד
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

.קלדור. ע'  פרופ-יוע� 

מטרת ומבנה הלימודי�
. תכנית זו מיועדת לאלה המעונייני� בצד לימוד נרחב בכימיה ג� לרכוש השכלה גבוהה במדעי המחשב

את הקורסי� . טיקה מורחבתבשנתיי� הראשונות במסלול זה מחוייבי� התלמידי� בלימודי מתמ
תלמיד במסלול זה נדרש למאמ� ניכר . האחרי� ילמדו יחד ע� התלמידי� הלומדי� כימיה במסלול הרגיל

, ע� ממוצע ציוני� מתאי�, תואר ראשו� במסלול. מנת לעמוד בדרישות העיקריות של שני החוגי�-על
מעונייני� להמשי� לתואר שני במדעי ה. מקנה לתלמיד זכות להמשי� לתואר שני בכל אחד משני החוגי�

.המחשב יידרשו לקורסי השלמה

תנאי הקבלה
:א� יעמדו בתנאי� הבאי�', נעשית לאחר שנה ב, קבלת� של תלמידי� שנרשמו למסלול לימודי� זה

וממוצע ,  לפחות80בעדיפות ראשונה יתקבלו התלמידי� שציונ� במבוא מורחב למדעי המחשב יהיה 
יהיה על , כ�-כמו.  לפחות80יהיה , בנפרד' ושל שנה ב, בנפרד' סי� המתמטיי� של שנה אהציוני� של הקור

80ציו� ממוצע של , כל שנה בנפרד, בכימיה' בכימיה ובקורסי שנה ב' תלמידי� אלה להשיג בקורסי שנה א
.לפחות

בנפרד הוא '  בבנפרד ובשנה' בעדיפות שנייה יתקבלו לתכנית תלמידי� שציונ� הממוצע המשוקלל בשנה א
הקבלה בכל מקרה מותנית במספר .  לפחות80 ומעלה וציונ� בקורס מבוא מורחב למדעי המחשב הוא 80

.המקומות הפנויי�
במסלול הכימיה ' יוכל להמשי� את לימודיו בשנה ג, או לא יתקבל, ל"תלמיד אשר לא יעמוד בדרישות הנ

.הספר לכימיה-א� יעמוד בתנאי המעבר של בית, המורחב
.לימוד לתואר$שעות180180180180כ "סה

.הספר למדעי המחשב----ידי בית----מספר המקומות בתכנית מוגבל וייקבע מדי שנה על



כימיה 95

 חוג ראשי ----בכימיה " בוגר אוניברסיטה"טבלת הקורסי� בתכנית הלימודי� לתואר 
 חוג משני ----ובמדעי המחשב 

)לפי שני�(

, ד"תלמידי� שהחלו ללמוד לפני תשס. ד"� בתשסתכנית זו תקפה לגבי תלמידי� שהחלו את לימודיה
.ילמדו לפי תכנית הלימודי� שהיתה נהוגה בשנת תחילת לימודיה�

'שנה א

דרישות מוקדמות
היק� 
ס"בש

ש� הקורס
' מס

הקורס
סוג 
הקורס

'סמסטר א
--- 3 *מבוא לפיזיקה 0351.1822
--- 4 +2 1מבוא מתמטי לפיזיקאי�  0321.1838
--- 6 חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 0321.1833
--- 6 1כימיה כללית  0351.1105
--- 5 2כימיה כללית  0351.1110
--- 6 1' פיזיקה כללית א 0351.1810
--- 3 **1' מעבדה בפיזיקה א 0351.1811

חובה

כ"סה שעות חובה35353535
'סמסטר ב

1מבוא מתמטי לפיזיקאי�  4 +2 2מבוא מתמטי לפיזיקאי�  0321.1840
1כימיה כללית  5 3לית כימיה כל 0351.1104

--- 3 מבוא לכימיה אורגנית 0351.1109
1' מעבדה בכימיה א 7 1מיהמעבדה בכי 0351.1108
1' פיזיקה כללית א 6 2' פיזיקה כללית א 0351.1812

1' מעבדה בפיזיקה א 4 2' ה בפיזיקה אמעבד 0351.1813

חובה

כ"סה שעות חובה31313131

.בסו� הקורס תתקיי� בחינה  והציו� ישתקלל בציו� לתואר. הלימודי� $  הקורס יתקיי� בשבועיי� הראשוני� של שנת*  
.  נקודות$3לבחלק מ� הסמסטר שוה ער� '  ש4** 



96כימיה

'שנה ב

דרישות מוקדמות
היק� 
ס"בש

ש� הקורס
' מס

הקורס
סוג 
הקורס

'סמסטר א
1מעבדה בכימיה 7 2מעבדה בכימיה 0351.1112
פרט למעבדות (' קורסי שנה א

)ולתכנות
7 1זיקלית כימיה פי 0351.2202

,3, 2, 1כימיה כללית 
מבוא לכימיה אורגנית 

5 1כימיה אורגנית  0351.2304

2, 1' פיזיקה כללית א 5 'פיזיקה כללית ב 0351.2803
,2, 1' מעבדה בפיזיקה א
,2, 1' פיזיקה כללית א
)במקביל(' פיזיקה כללית ב

3 1' מעבדה בפיזיקה ב 0351.2804

חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 
,)אפשר במקביל(

אלגברה לינארית

6 מתמטיקה בדידה 0368.1118

חובה

שעות חובה33333333 כ"סה
'סמסטר ב

1מבוא מתמטי לפיזיקאי�  4 הסתברות וסטטיסטיקה 0321.1836
בדות פרט למע(' קורסי שנה א

)ולתכנות
7 2כימיה פיזיקלית  0351.2206

פרט (' קורסי שנה א
,)למתמטיקה ולתכנות

1כימיה פיזיקלית 

4 1מעבדה בכימיה פיזיקלית 0351.2210

1כימיה אורגנית  8 מיה אורגניתמעבדה בכי 0351.2302
1כימיה אורגנית  5 2כימיה אורגנית  0351.2305

מתמטיקה בדידה 6 מבוא מורחב למדעי המחשב 0368.1105

חובה

כ"סה שעות חובה34343434
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'שנה ג

דרישות מוקדמות
היק� 
ס"בש

ש� הקורס
' מס

הקורס
סוג 
הקורס

'סמסטר א
,חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי

2, 1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 
4 1שיטות בפיזיקה עיונית 

או
0321.2130

,חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי
,אלגברה לינארית

הסתברות וסטטיסטיקה

4 1חקר ביצועי�  0365.2302

מבוא מורחב למדעי המחשב 4 1תוכנה  0368.2157
,)במקביל (1תוכנה 

מבוא מורחב למדעי המחשב
4 מבני נתוני� 0368.2158

)או במקביל (1תוכנה  4 מבנה מחשבי� 0368.2159
,מבני נתוני�

)במקביל (1תוכנה 
2 כנהפרוייקט תו 0368.2161

פרט (' קורסי שנה א
,)למתמטיקה ולתכנות

,1כימיה פיזיקלית 
2כימיה פיזיקלית 

4 2ליתמעבדה בכימיה פיזיק 0351.2814

חובה

כ"סה שעות חובה22222222
'סמסטר ב

,מבוא מורחב למדעי המחשב
,חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי

אלגברה לינארית

4 מבוא לחישוב נומרי 0366.2008

מבני נתוני� 4 יעילות של חישובי� 0368.2160
,מבנה מחשבי�
,מבני נתוני�

)או במקביל(פרוייקט תוכנה 

4 מערכות הפעלה 0368.2162

מבוא מורחב למדעי המחשב 4 מודלי� חישוביי� 0368.2200

חובה

ה שעות חוב16161616 כ"סה
' שנה ג-שני הסמסטרי� 

כ שנתי"סה 9 *קורסי בחירה בכימיה 0351.3xxx בחירה
כ"סה  שעות בחירה9999

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה , מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית: כולל מעבדה אחת מתו� שלוש המעבדות הבאות*
.)'שנה ג, חוגית בכימיה$ראה תכנית לימודי� חד(קורסי הבחירהפירוט . מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקליתאנליטית ו
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 חוג משני---- חוג ראשי ובמתמטיקה ----חוגית בכימיה ----תכנית לימודי� חד
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

, ד"תלמידי� שהחלו ללמוד לפני תשס. ד"תכנית זו תקפה לגבי תלמידי� שהחלו את לימודיה� בתשס
.ילמדו לפי תכנית הלימודי� שהיתה נהוגה בשנת תחילת לימודיה�

. קלדור.ע' פרופ:  יוע�

מטרת הלימודי� ומבנה הלימודי�
ג� השכלה גבוהה , בנוס� לידע נרחב בכימיה, הלימודי� בתכנית זו מיועדי� למעונייני� לרכוש

לכ  יחויבו המתקבלי� לתכנית זו בלימודי מתמטיקה מורחבת בשנה הראשונה והשנייה -אי. במתמטיקה
תכנית . � הלומדי� כימיה במסלול הרגילאת הקורסי� האחרי� ילמדו יחד ע� תלמידי. ללימודי�

.הלימודי� דורשת מהתלמיד מאמ� ניכר מאחר שהיא ממלאת את הדרישות העיקריות של שני החוגי�
.לימוד לתואר"שעות181818188888כ "סה

 חוג ראשי ----בכימיה " בוגר אוניברסיטה"טבלת הקורסי� בתכנית הלימודי� לתואר 
....BBBB....ScScScSc,  חוג משני----ובמתמטיקה 

)שני�לפי (

'שנה א

דרישות מוקדמות
היק� 

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
--- 3 *מבוא לפיזיקה 0351.1822
--- 6 1מבוא מתמטי לפיזיקאי�  0321.1838
--- 6 ו) דיפרנציאלי ואינטגרליחשב 0321.1833
--- 6 1כימיה כללית  0351.1105
--- 5 2כימיה כללית  0351.1110
--- 6 1' פיזיקה כללית א 0351.1810
--- 3 **1' מעבדה בפיזיקה א 0351.1811

חובה

כ"סה שעות חובה35353535
'סמסטר ב

1מבוא מתמטי לפיזיקאי�  2 +1  למסלול 2מבוא מתמטי לפיזיקאי� 
המשולב

0321.1840

1כימיה כללית  5 3כימיה כללית  0351.1104
--- 7 1מעבדה בכימיה 0351.1108
--- 3 מבוא לכימיה אורגנית 0351.1109
1' פיזיקה כללית א 6 2' פיזיקה כללית א 0351.1812

2, 1' מעבדה בפיזיקה א 4 2' מעבדה בפיזיקה א 0351.1813
--- 7 1אלגברה לינארית  0366.1111

חובה

כ"סה שעות חובה35353535

בחינת הסיו� תתקיי� בסו� הקורס והציו) ישתקלל בציו) . הלימודי� "הקורס יתקיי� בשבועיי� הראשוני� של שנת*   
.לתואר

. נקודות3"לבחלק מ) הסמסטר שווה ער  '  ש4** 
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'שנה ב

ותדרישות מוקדמ
היק� 

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
1מעבדה בכימיה 7 2מעבדה בכימיה  0351.1112

פרט למעבדות (' נה אקורסי ש
)ולתכנות

7 1כימיה פיזיקלית  0351.2202

,1,2,3כימיה כללית 
מבוא לכימיה אורגנית

5 1כימיה אורגנית  0351.2304

2, 1' פיזיקה כללית א 5 'בפיזיקה כללית  0351.2803
,2, 1' מעבדה בפיזיקה א
2, 1' פיזיקה כללית א
)במקביל(' פיזיקה כללית ב

3 1' מעבדה בפיזיקה ב 0351.2804

1אלגברה לינארית  3 גיאומטריה אנליטית 0366.1115
חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי 4 1משוואות דיפרנציאליות רגילות  0366.2103
,חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי

1אלגברה לינארית 
6 מתמטיקה בדידה 0368.1118

חובה

כ"סה שעות חובה40404040
' בסמסטר

פרט למעבדות (' קורסי שנה א
)ולתכנות

7 2כימיה פיזיקלית  0351.2206

פרט (' קורסי שנה א
,)תלמתמטיקה ולתכנו
1כימיה פיזיקלית 

4 1מעבדה בכימיה פיזיקלית 0351.2210

1כימיה אורגנית  8 מעבדה בכימיה אורגנית 0351.2302
1כימיה אורגנית  5 2כימיה אורגנית  0351.2305

,מתמטיקה בדידה
,חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי

1אלגברה לינארית 

4 מבוא כללי למדעי המחשב 0366.1106

1אלגברה לינארית  6 2אלגברה לינארית  0366.1112

חובה

כ"סה שעות חובה34343434
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'שנה ג

דרישות מוקדמות
היק� 

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
פרט (' קורסי שנה א

,)למתמטיקה ולתכנות
,1כימיה פיזיקלית 
2כימיה פיזיקלית 

4 2ליתמעבדה בכימיה פיזיק 0351.2814

--- 5 מבוא להסתברות 0365.1102
חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי 4 1תורת הפונקציות המרוכבות  0366.2123

חובה

כ"סה שעות חובה11113333
'סמסטר ב

משוואות דיפרנציאליות 
1רגילות 

3 2שיטות בפיזיקה עיונית 
או

0321.2131

ות דיפרנציאליות משווא
1רגילות 

4 1משוואות דיפרנציאליות חלקיות  0366.3020

,מבוא להסתברות
לי חשבו) דיפרנציאלי ואינטגר

)אפשר במקביל(

4 הסתברות 0365.2100

, מבוא כללי למדעי המחשב
,2אלגברה לינארית 

חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי

4 מבוא לחישוב נומרי 0366.2008

משוואות דיפרנציאליות 
1רגילות 

3 2משוואות דיפרנציאליות רגילות  0366.2104

חובה

כ"סה שעות חובה11115555 או 11114444
שני הסמסטרי�

כ שנתי"סה 14 *בחירה בכימיהקורסי  0351.3xxx
--- קורס נוס� בכימיה

או
0351.3xxx

כ שנתי"סה קורס בחירה במתמטיקה 3–2 0366.xxxx

בחירה

כ"סה שעות בחירה17171717 או16161616

בשיטות מתקדמות בכימיה מעבדה , מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית: כולל מעבדה אחת מתו  שלוש המעבדות הבאות*
.)'שנה ג, חוגית בכימיה"ראה תכנית לימודי� חד(קורסי הבחירהפירוט . אנליטית ומעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית



כימיה 101

 חוג משני---- חוג ראשי ובפיזיקה ----חוגית בכימיה ----תכנית לימודי� חד
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

, ד"תלמידי� שהחלו ללמוד לפני תשס. ד"תכנית זו תקפה לגבי תלמידי� שהחלו את לימודיה� בתשס
.ילמדו לפי תכנית הלימודי� שהיתה נהוגה בשנת תחילת לימודיה�

.קלדור. ע' פרופ:  יוע�

מטרת הלימודי� ומבנה הלימודי�
. ג� השכלה גבוהה בפיזיקה, בנוס� על ידע נרחב בכימיה, הלימודי� בתכנית זו מיועדי� למעונייני� לרכוש

את הקורסי� , בהתא� לכ� יחויבו המתקבלי� לתכנית זו בלימוד פיזיקה מורחבת ומתמטיקה מורחבת
מנת -מהתלמיד נדרש מאמ� ניכר על. יה במסלול הרגילהאחרי� ילמדו יחד ע� תלמידי� הלומדי� כימ

.לעמוד בדרישות העיקריות של שני החוגי�
.שעות171717176666: לימוד לתואר"כ שעות"סה

 חוג ראשי----בכימיה " בוגר אוניברסיטה"טבלת הקורסי� בתכנית הלימודי� לתואר 
 חוג משני----ובפיזיקה 

)לפי שני�(

'שנה א

דרישות מוקדמות
היק� 
ס"בש

ש� הקורס
' מס

הקורס
סוג 
הקורס

'סמסטר א
חשבו& דיפרנציאלי ואינטגרלי 

)במקביל(
6 1מבוא מתמטי לפיזיקאי�  0321.1838

1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 
)במקביל(

6 1פיזיקה קלאסית  0321.1118

--- 6 חשבו& דיפרנציאלי ואינטגרלי 0321.1833
--- 6 1כימיה כללית  0351.1105
--- 5 2כימיה כללית  0351.1110
)במקביל (1פיזיקה קלאסית  4 1' מעבדה בפיזיקה א 0351.1811

חובה

כ"סה שעות חובה33333333
'סמסטר ב

,1פיזיקה קלאסית 
2מבוא מתמטי לפיזיקאי� 

)במקביל(

6 2פיזיקה קלאסית  0321.1119

1מבוא מתמטי לפיזיקאי�  6 2מבוא מתמטי לפיזיקאי�  0321.1839
1מבוא מתמטי לפיזיקאי�  4 קההסתברות וסטטיסטי 0321.1836

--- 2 תכנות 0351.1100
1כימיה כללית  5 3כימיה כללית  0351.1104

--- 7 1מעבדה בכימיה  0351.1108
--- 3 מבוא לכימיה אורגנית 0351.1109

,1' מעבדה בפיזיקה א
)במקביל (2פיזיקה קלאסית 

4 2' מעבדה בפיזיקה א 0351.1813

חובה

כ"סה שעות חובה33337777
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'שנה ב

דרישות מוקדמות
היק� 
ס"בש

ש� הקורס
' מס

הקורס
סוג 
הקורס

'סמסטר א
2, 1פיזיקה קלאסית  4 אור ואופטיקה, גלי� 0321.2102
,1פיזיקה קלאסית 

2מבוא מתמטי לפיזיקאי� 
4 מכניקה אנליטית 0321.2105

1מעבדה בכימיה  7 2מעבדה בכימיה  0351.1112
 למעבדות פרט(' קורסי שנה א

)ולתכנות
7 1כימיה פיזיקלית  0351.2207

מבוא , 1,2,3כימיה כללית 
לכימיה אורגנית

5 1כימיה אורגנית  0351.2304

,2, 1' מעבדה בפיזיקה א
,2, 1פיזיקה קלאסית 

)במקביל (אור ואופטיקה, גלי�

4 1' מעבדה בפיזיקה ב 0351.2804

חובה

כ"סה שעות חובה31313131
'סמסטר ב

2, 1פיזיקה קלאסית  4 מבוא לפיזיקה מודרנית 0321.1804
מבוא לפיזיקה מודרנית 

,)במקביל(
,2, 1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 

,מכניקה אנליטית
אור ואופטיקה, גלי�

5 1קוונטי�  0321.2103

,2, 1' מעבדה בפיזיקה א
,2, 1פיזיקה קלאסית 

מבוא לפיזיקה מודרנית 
,)במקביל(

אור ואופטיקה, גלי�

4 2' מעבדה בפיזיקה ב 0321.2122

פרט (' קורסי שנה א
,)למתמטיקה ולתכנות

1כימיה פיזיקלית

4 1מעבדה בכימיה פיזיקלית 0351.2210

1כימיה אורגנית  8 מעבדה בכימיה אורגנית 0351.2302
1כימיה אורגנית  5 2כימיה אורגנית  0351.2305

כ"סה שעות חובה30303030



כימיה 103

'שנה ג

דרישות מוקדמות
היק� 
ס"בש

ש� הקורס
' מס

הקורס
סוג 
הקורס

'סמסטר א
,2, 1פיזיקה קלאסית 

,תכנות
,אלגברה לינארית

1שיטות בפיזיקה עיונית 
)במקביל(

3.5 ריות בפיזיקהשיטות נומ 0321.2117

,2פיזיקה קלאסית 
,מבוא לפיזיקה מודרנית

,גלי�
1שיטות בפיזיקה עיונית 

)במקביל(

4 אלקטרומגנטיות אנליטית 0321.3109

,חשבו& דיפרנציאלי ואינטגרלי
2, 1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 

4 1שיטות בפיזיקה עיונית 0321.2130

,2, 1מבוא לפיזיקה מודרנית 
,2, 1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 

,גלי�, מכניקה אנליטית
1קוונטי� 

6 2י� קוונט
או

0321.3101

חובה

,1כימיה פיזיקלית 
1קוונטי� 

4 כימיה קוונטית 0351.3212

פרט (' קורסי שנה א
,)למתמטיקה ולתכנות

,1כימיה פיזיקלית 
2כימיה פיזיקלית 

4 2מעבדה בכימיה פיזיקלית 0351.2814

כ"סה שעות חובה21212121 או 19191919
'סמסטר ב

2, 1פיזיקה קלאסית  5 פיזיקה תרמית 0321.2111
1שיטות בפיזיקה עיונית  4 2שיטות בפיזיקה עיונית  0321.2131

2, 1פיזיקלית כימיה  4 מבוא לדינמיקה כימית 0351.3814

חובה

כ"סה שעות חובה13131313
שני הסמסטרי�

כ שנתי"סה 8 *קורסי בחירה בכימיה 0351.3xxx
--- קורסי� נוספי� בכימיה

או
0351.3xxx

כ שנתי"סה 5 קורסי בחירה בפיזיקה 0321.xxxx

בחירה

כ"סה שעות בחירה13131313

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה , מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית: כולל מעבדה אחת מתו� שלוש המעבדות הבאות*
.)'שנה ג, חוגית בכימיה"ראה תכנית לימודי� חד(הקורסי החובפירוט . אנליטית ומעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית



104כימיה

(.B.Sc)" בוגר אוניברסיטה"חוגית לתואר -תכנית לימודי� דו

מטרת הלימודי� ומבנה הלימודי�
בשני חוגי , חוגי נועדו לתלמידי� המעונייני� בתואר אקדמי מקביל-התכניות במסלול הלימודי� הדו

:האפשרויות הפתוחות בפניה� ה� כדלקמ�. הלימוד

, בחוג נוס� מהפקולטות למדעי� מדויקי� ולמדעי החיי� בכימיה ו.B.Scתכנית לימודי� לתואר .1
.חוגי של אותה פקולטה-הנכלל  במסלול דו

. חוגי- בכימיה ובחוג שני מפקולטות אחרות בה� מתאפשר מסלול דו.B.Scתכנית לימודי� לתואר .2

מידה ה� הקבלה וה� תנאי המעבר משנה לשנה מותני� בע. חוגיות מוגבל-מספר המקומות בתכניות הדו
א� הוא , תלמיד רשאי בכל עת לעבור לתכנית הלימודי� הרגילה בכימיה. בדרישות שני החוגי� השותפי�
.כ -א  הוא עשוי להידרש להשלי� קורסי� לש�, עומד בדרישות המסלול הרגיל

, בתיאו� ע� היוע", ידי הצלבת התכניות המקבילות של שני החוגי�-הרכבת תכנית הלימודי� תיעשה על
.שור שתי ועדות ההוראה הנוגעות בדברובאי

א� שני החוגי� מציעי� קורס על , למשל, כ . לאופי הצירו�, בהתא� לאילוצי�, התכנית הסופית כפופה
. יחויב התלמיד רק בקורס בעל רמת הדרישות הגבוהה יותר מבי� השניי�-אותו נושא בהיק� דומה 

:י שיקוימו שני התנאי� הבאי�אפשרית גמישות בהרכבת מערכת השעות בתנא
.קיו� הקורסי� במועד המבוקש ללא חפיפות במערכת השעות.א
.עמידה בדרישות המוקדמות.ב

חוגי להיות מודעי� לקשיי� האובייקטיביי� שבהרכבת -על התלמידי� הבוחרי� ללמוד במסלול הדו
שנה חייב להיות ער לכ  תלמיד הדוחה קורס משנה ל. מערכת שעות ללא חפיפות במגוו� כזה של צירופי�

כ� על התלמידי� לקחת בחשבו� את האפשרות הסבירה שמש  -על. שמערכת השעות משתנה מדי שנה
.לימודיה� יאר  יותר משלוש שני�

מוסמ  "תלמיד המסיי� לימודיו באחת התכניות שבמסלול זה יוכל להמשי  לימודיו לתואר 
לאחר עמידה בתכנית של קורסי ) מדעי� מדויקי�או במסלול אחר ב(בכימיה ) .M.Sc" (אוניברסיטה

בהתא� לכיוו� , ידי ועדת ההוראה לתואר השני-מתכונת לימודי ההשלמה תיקבע על. השלמה מתאימי�
.ידי התלמיד-ההתמחות המבוקש על

. ראה תכנית הלימודי� של החוג המתאי�-אשר לדרישות הקבלה לתואר השני בחוגי לימוד אחרי� 

ידי מת� משקל שווה -חוגי ייעשה על-הכימיה בציו� הסופי לתואר בכל תכניות המסלול הדושיקלול מרכיב 
.לנקודות הזכות בכל שנות הלימוד

:הערה
. ואיל ד"תכנית לימודי� חדשה חלה על תלמידי� אשר החלו את לימודיה� בשנת הלימודי� תשס
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בכימיהחוגית-דולימודי�תכנית
החיי�ולמדעימדויקי�למדעי�מהפקולטותנוס�ובחוג

.B.Sc" אוניברסיטהבוגר "לתואר

, ד"תלמידי� שהחלו ללמוד לפני תשס. ד"תכנית זו תקפה לגבי תלמידי� שהחלו את לימודיה� בתשס
.ילמדו לפי תכנית הלימודי� שהיתה נהוגה בשנת תחילת לימודיה�

הלימודי�מבנה
אינ�זובתכניתהמשתתפי�. מסלולכלשלהלימודי�בתכניתבהמש�מפורטהכימיהלימודימרכיב

שיוכלוכדיוזאת, חוגית�בחדהלימודי�תכניתשלהסדראוהעיתוילפיהקורסי�אתללמודמחויבי�
מוקדמתדרישההמהווי�י�בסיסיקורסי�קיימי�, זאתע�יחד. שיבחרוהשניהחוגבלימודילהשתלב
ועדותובאישור, אישיייעו!באמצעותיעשההקורסי�לימודסדרולכ�יותרמתקדמי�לקורסי�
.בדברהנוגעותההוראה
הקורסי�מועדי. השות"החוגשלהמקבילההתכניתע�להל�המוצגי�הקורסי�בשילובתורכבהתכנית

והתאמותשינויי�ייתכנו. בכימיההראשו�לתוארי�הלימודבתכניתכמפורטה�הכימיהלימודישל
.מסוימי�קורסי�שלבמועדי�
החוגבמסגרתובפיזיקהבמתמטיקהחובהקורסיללמוד, ההוראהועדתבאישור, רשאי�יהיותלמידי�

.תואמי�ובהיק"ברמהשלוהלימודי�בתכניתאלהקורסי�מציעהשניהחוגא�, השני
כקורסכלולדומהקורסא�, להל�המוצעי�הבחירהקורסימרשימתקורסלבחוררשאיאינותלמיד
.השניהחוגשלהבחירהקורסימרשימתדומהקורסבחרא�או, השניהחוגבתכניתחובה

בכימיהחוגי-דובמסלוללימודי�תכנית
פלנטריי�ומדעי�ובגיאופיזיקה

ומדעי�לגיאופיזיקההחוגשלהלימודי�תכניתבמסגרתמופיעההמפורטתהלימודי�תכנית
.פלנטריי�

המחשבובמדעיבכימיהחוגי-דובמסלוללימודי�תכנית

.חשבהמ�למדעיהספר�ביתראה



106כימיה

חוגית �טבלת הקורסי� הכוללת בתכנית הלימודי� הדו
....�BBBB....ScScScScבכימיה ובמתמטיקה" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

). ס קורסי בחירה"ש20202020מתוכ� (ס "ש151515157777תכנית הלימודי היא בהיק� של 
�בבית' רוב קורסי שנה א�.הספר למתמטיקה ניתני ג בעונת לימודי הקי

�.קלדור. ע' פרופ:  יוע

'ה אשנ

דרישות מוקדמות
היק� 

ס"בש
ש הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
3 *מבוא לפיזיקה 0351.1822

��� 7 1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 0366.1101
��� 6 1ללית כימיה כ 0351.1105
��� 5 2כימיה כללית  0351.1110
��� 6 1'אפיזיקה כללית 0351.1810
��� 3 **1'אמעבדה בפיזיקה 0351.1811

חובה

כ"סה שעות חובה30303030
'סמסטר ב

��� 7 1אלגברה לינארית 0366.1111
1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 7 2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 0366.1102

1כימיה כללית  5 3כימיה כללית  0351.1104
��� 7 1מעבדה בכימיה 0351.1108
��� 3 0351.1109 לכימיה אורגניתמבוא

1'אפיזיקה כללית 6 2'אפיזיקה כללית 0351.1812
,1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי

)במקביל(אלגברה לינארית 
6 מתמטיקה בדידה 0368.1118

חובה

כ"סה שעות חובה41414141

'שנה ב

דרישות מוקדמות
היק� 

ס"בש
ש הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
'אקורסי הכימיה של שנה

)'פרט למעבדה בכימיה א(
7 1כימיה פיזיקלית 0351.2202

,3, 2, 1כימיה כללית 
מבוא לכימיה אורגנית

5 1כימיה אורגנית 0351.2304

��� 5 מבוא להסתברות 0365.1102
1ה לינאריתאלגבר 3 גיאומטריה אנליטית 0366.1115

2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 4 1משוואות דיפרנציאליות רגילות 0366.2103

חובה

כ"סה שעות חובה24242424

.בחינת הסיו תתקיי בסו� הקורס והציו� ישתקלל בציו� לתואר.י הקורס יתקיי בשבועיי הראשוני של שנת הלימוד*
. נקודות3� לשווה ער*, בחלק מ� הסמסטר'  ש4** 
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)המש* ('שנה ב
'סמסטר ב

1כימיה פיזיקלית 7 2כימיה פיזיקלית 0351.2206

,'אקורסי הכימיה של שנה
1כימיה פיזיקלית

4 יזיקליתמעבדה בכימיה פ 0351.2213

1כימיה אורגנית 8 מעבדה בכימיה אורגנית 0351.2302
1כימיה אורגנית 5 2כימיה אורגנית 0351.2305

, המחשב�לי למדעימבוא כל
,במקביל

,2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי
במקביל, 2אלגברה לינארית

4 מבוא לאנליזה נומרית 0366.2105

מתמטיקה בדידה 4 המחשב�מבוא כללי למדעי 0366.1106
1אלגברה לינארית 6 2אלגברה לינארית 0366.1112

חובה

כ"סה שעות חובה38383838
'שנה ג

דרישות מוקדמות
היק� 

ס"בש
ש הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
2רליחשבו� דיפרנציאלי ואינטג 4 1תורת הפונקציות המורכבות 0366.2123 חובה

כ"סה שעות חובה4444
:לבחירה מתו* רשימת הקורסי להל�

,2, 1'פיזיקה כללית א
1,2מבוא מתמטי לכימאי

5 'בפיזיקה כללית 0351.2803

1,2כימיה פיזיקלית 3 סימטריה בכימיה 0351.3108

1,2כימיה אורגנית  3 אורגניתפרקי נבחרי בכימיה  0351.3109

��� 1 **אופקי בכימיה 0351.3110

,1,2כימיה אורגנית
מעבדה בכימיה אורגנית

4 *כימיה אורגנית פיזיקלית 0351.3203

1,2כימיה פיזיקלית 4 ספקטרוסקופיה מגנטית 0351.3207

1,2כימיה פיזיקלית 4 ספקטרוסקופיה 0351.3208

1,2כימיה פיזיקלית 3 תרמודינמיקה סטטיסטית 0351.3209

1,2כימיה פיזיקלית 4 כימיה קוונטית 0351.3212

,1,2כימיה אורגנית
1,2כימיה פיזיקלית

2 יישו שיטות פיזיקליות בכימיה 
אורגנית

0351.3308

��� 2 כימיה אורגנית תעשייתית 0351.3313

1,2כימיה פיזיקלית 3 שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית 0351.3402

בחירה

'סמסטר ב
:לבחירה מתו* רשימת הקורסי להל�

1,2כימיה פיזיקלית 3 מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית 0351.3104

1,2כימיה אורגנית 3 נתזה אורגניתעקרונות סי 0351.3111
1,2כימיה פיזיקלית 3 מהלכי אקראיי בכימיה ובביולוגיה 0351.3113

ספקטרוסקופיה מגנטית
או יישו שיטות פיזיקליות 

בכימיה אורגנית

2 שימושי נבחרי של תהודה מגנטית 
גרעינית

0351.3813

1,2כימיה פיזיקלית 3 מבוא לתורת המצב המוצק 0351.3217
1,2כימיה אורגנית 3 *כימיה אורגנית מתקדמת 0351.3302

סימטריה בכימיה 2 אורגנית מתקדמת�כימיה אי 0351.3408

בחירה

כ"סה שעות בחירה בשני הסמסטרי�8888

.ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר השני) או השלמה(קורס זה מהווה דרישה מוקדמת *   
.ס" ש1–ההרצאה מזכות ב '  ש2). ללא בחינה" (עובר"ההשתתפות חובה בציו� ** 
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)המש* ('גשנה

דרישות מוקדמות
היק� 

ס"בש
ש הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

שני הסמסטרי
":שביעיית הבחירה"הקורסי הבאי הנקראי 7מתו* 3לבחירה 

,מבוא להסתברות
2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי

4 הסתברות 0365.2100

2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 4 פונקציות ממשיות 0366.2106
2אלגברה לינארית 4 1'באלגברה 0366.2132

,2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי
2אריתאלגברה לינ

4 תורת המספרי 0366.2140

,2אלגברה לינארית
,3חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי

או במקביל

4 גיאומטריה דיפרנציאלית 0366.2219

,3חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי
משוואות דיפרנציאליות 

1רגילות

4 1משוואות דיפרנציאליות חלקיות 0366.3020

,2אלגברה לינארית
,1תורת הפונקציות המרוכבות

משוואות דיפרנציאליות 
או במקביל, 1רגילות

4 מבוא למרחבי הילברט ותורת 
האופרטורי

0366.3021

שביעיית 
הבחירה

שעות12121212 כ"סה
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חוגי בכימיה ובביולוגיה----תכנית לימודי� במסלול דו

, ד"תלמידי� שהחלו ללמוד לפני תשס. ד"תכנית זו תקפה לגבי תלמידי� שהחלו את לימודיה� בתשס
.ילמדו לפי תכנית הלימודי� שהיתה נהוגה בשנת תחילת לימודיה�

:תכנית הלימודי� במסלול זה תכיל את שני המרכיבי�
, איפוא, מרכיב זה הוא.  כולל קורסי� בנושאי המתמטיקה והפיזיקה-המוצגי� כא�הקורסי� בכימיה .1

. שעות סמסטריאליות101010102222בהיק� המלא של 
למעט , חוגי-קורסי תכנית הלימודי� המוצגת בתכנית הלימודי� של החוג לביולוגיה למסלול הדו.2

ראה תכניות (צגת כא� קורסי� בנושאי המתמטיקה והפיזיקה הכלולי� בתכנית קורסי הכימיה המו
).הלימודי� של הפקולטה למדעי החיי�

ידי ועדות ההוראה -על, חוגי ייבדק בכל מקרה לגופו-מאחד החוגי� למסלול הדו' מעבר תלמיד בשנה ב
.היחידתיות

,....BBBB....ScScScSc, "בוגר אוניברסיטה"טבלת מרכיב קורסי הכימיה בתכניות הלימודי� לתואר 
ולוגיהחוגי בכימיה ובבי----במסלול הדו

'שנה א

דרישות מוקדמות
 �היק

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
3 *מבוא לפיזיקה 0351.1822

--- 6 1כימיה כללית  0351.1105
--- 5 2מיה כללית כי 0351.1110
--- 6 1' פיזיקה כללית א 0351.1810
--- 3 **1' מעבדה בפיזיקה א 0351.1811
--- 7 1מבוא מתמטי לכימאי�  0351.1820

חובה

כ"סה  שעות חובה30303030
'סמסטר ב

1כימיה כללית  5 3כימיה כללית  0351.1104
--- 7 1מעבדה בכימיה  0351.1108
--- 3 מבוא לכימיה אורגנית 0351.1109
1' פיזיקה כללית א 6 2' פיזיקה כללית א 0351.1812

1מבוא מתמטי לכימאי�  5 2מבוא מתמטי לכימאי�  0351.1821

חובה

שעות חובה26262626 כ"סה

'שנה ב

דרישות מוקדמות
 �היק

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
פרט למעבדות' סי שנה אקור 7 1כימיה פיזיקלית  0351.2202

,3, 2, 1כימיה כללית 
,מבוא לכימיה אורגנית

1בכימיהמעבדה 

5 1כימיה אורגנית  0351.2304 חובה

כ"סה שעות חובה12121212

.בחינה תתקיי� בסו� הקורס והציו� ישוקלל בציו� לתואר. הקורס יתקיי� בשבועיי� הראשוני� של שנת הלימודי� *   
. נקודות3( לבחלק מ� הסמסטר שווה ער)'  ש4** 
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)המש) ('שנה ב

דרישות מוקדמות
 �היק

ס"בש
רסש� הקו

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

'סמסטר ב
1כימיה פיזיקלית  7 2כימיה פיזיקלית  0351.2206

פרט (' קורסי שנה א
,)מתמטיקהל

1כימיה פיזיקלית 

4 מעבדה בכימיה פיזיקלית 0351.2213

1כימיה אורגנית  8 מעבדה בכימיה אורגנית 0351.2214
1כימיה אורגנית  5 2כימיה אורגנית  0351.2305

חובה

כ"סה שעות חובה24242424

'שנה ג

דרישות מוקדמות
 �היק

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
:לבחירה מתו) רשימת הקורסי� להל�

,2, 1' פיזיקה כללית א
2, 1בוא מתמטי לכימאי� מ

5 'פיזיקה כללית ב 0351.2803

2, 1מבוא מתמטי לכימאי�  5 1מתמטיקה  0351.2811
2, 1כימיה פיזיקלית  3 סימטריה בכימיה 0351.3108
2, 1כימיה אורגנית  3 פרקי� נבחרי� בכימיה אורגנית 0351.3109
--- 1 *אופקי� בכימיה 0351.3110
,2, 1כימיה אורגנית 

כימיה אורגניתמעבדה ב
4 **כימיה אורגנית פיזיקלית 0351.3203

2, 1כימיה פיזיקלית  4 ספקטרוסקופיה מגנטית 0351.3207
2, 1כימיה פיזיקלית  4 ספקטרוסקופיה 0351.3208
2, 1כימיה פיזיקלית  3 תרמודינמיקה סטטיסטית 0351.3209
2, 1כימיה פיזיקלית  4 כימיה קוונטית 0351.3212

,2, 1ת כימיה אורגני
2, 1כימיה פיזיקלית 

2 יישו� שיטות פיזיקליות בכימיה 
אורגנית

0351.3308

,1,2כימיה אורגנית
בכימיה אורגניתמעבדה 

יישו�  שיטות פיזיקליות 
במקביל, בכימיה אורגנית

11 מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית 0351.3305

))) 2 כימיה אורגנית תעשייתית 0351.3313
2, 1כימיה פיזיקלית  3 שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית 0351.3402

בחירה

'סמסטר ב
:לבחירה מתו) רשימת הקורסי� להל�

--- 2 תכנות 0351.1100
2, 1כימיה פיזיקלית  3 מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית 0351.3104
2, 1כימיה אורגנית  3 עקרונות סינתזה אורגנית 0351.3111
2, 1כימיה פיזיקלית  3 מהלכי� אקראיי� בכימיה ובביולוגיה 0351.3113
2, 1כימיה אורגנית  3 **כימיה אורגנית מתקדמת 0351.3302
--- 6 פרוייקט  (ה מתקדמתסדנה בכימי

***)מחקר
0351.3312

סימטריה בכימיה 2 אורגנית מתקדמת(כימיה אי 0351.3408

בחירה

כ "סה שעות בחירה בשני הסמסטרי�10101010

.ס" ש1(בההרצאה מזכות '  ש2). ללא בחינה" (עובר"השתתפות חובה בציו� * 
.ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר השני) או השלמה(קורס זה מהווה דרישה מוקדמת **

.נקודות3בשקלול של *** 
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חוגית בכימיה ובחוג נוס� מפקולטה אחרת ----תכנית לימודי� דו
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

, ד"תלמידי� שהחלו ללמוד לפני תשס. ד"תכנית זו תקפה לגבי תלמידי� שהחלו את לימודיה� בתשס
.ילמדו לפי תכנית הלימודי� שהיתה נהוגה בשנת תחילת לימודיה�

ודי�מטרת הלימודי� ומבנה הלימ
בהתא� לכ� העיתוי והסדר של לימודי . מורכבת מלימודי� בשני חוגי� בהיק� דומה, התכנית במסלול זה

מה שמקל על השתלבות בלימודי , חוגית-הכימיה בתכנית הינו גמיש משל לימודי הכימיה בתכנית החד
 לקורסי� מחויב התלמיד בקורסי� בסיסיי� המהווי� דרישות מוקדמות, יחד ע� זאת. החוג השני

מתקדמי� יותר ולכ� סדר לימוד הקורסי� ייעשה באמצעות ייעו� אישי ויהיה כפו� לאישור ועדות 
.ההוראה הנוגעות לדבר

 שעות ה� לימודי 77777777.  שעות וכוללת קורסי חובה ובחירה82828282תכנית הלימודי� בחוג לכימיה היא בהיק� של 
הספר לכימיה המוצעי� - ראשו� של ביתתוארל הבחירהחובה ואת השאר יבחר התלמיד מתו� קורסי

.לתכנית זו
פי -תלמיד אשר יסיי� לימודיו על. חוגי-במסלול דו" בוגר אוניברסיטה"התואר שיוענק למסיימי� הוא 

במסלולי� שוני� במדעי� ) .M.Sc" (מוסמ� אוניברסיטה"חוגית יוכל להמשי� לימודיו לתואר -התכנית הדו
ועדת ההוראה המתאימה ללימודי ההמש� תקבע את מכסת . אימי�מדוייקי� לאחר לימודי השלמה מת

.לימודי ההשלמה בהתא� לכיוו� ההתמחות
, ללמוד קורסי חובה במתמטיקה וקורסי בחירה בפיזיקה, באישור ועדת ההוראה, תלמידי� יהיו רשאי�

ית א� החוג השני מציע קורסי� אלה בתכנ, והסתברות וסטטיסטיקה במסגרת החוג השני, תכנות
.הלימודי� שלו ברמה ובהיק� תואמי�

חוגי----במסלול הדו....BBBB....ScScScSc,"בוגר אוניברסיטה"טבלת מרכיב קורסי הכימיה בתכניות לתואר 
'שנה א

דרישות מוקדמות
היק� 
ס"בש

ש� הקורס
' מס

הקורס
סוג 
הקורס

'סמסטר א
3 *מבוא לפיזיקה 0351.1822

--- 6 1כימיה כללית  0351.1105
--- 5 2כימיה כללית  0351.1110
--- 6 1' פיזיקה כללית א 0351.1810
--- 7 1מבוא מתמטי לכימאי�  0351.1820

חובה

כ"סה שעות חובה 27 27 27 27
'סמסטר ב

1כימיה כללית  5 3כימיה כללית  0351.1104
--- 7 1מעבדה בכימיה  0351.1108
--- 3 מבוא לכימיה אורגנית 0351.1109
1' פיזיקה כללית א 6 2' פיזיקה כללית א 0351.1812

1מבוא מתמטי לכימאי�  5 2מבוא מתמטי לכימאי�  0351.1821

חובה

כ"סה שעות חובה26262626

'שנה ב

דרישות מוקדמות
היק� 
ס"בש

ש� הקורס
' מס

הקורס
סוג 
הקורס

'סמסטר א
פרט למעבדות, קורסי� דלעיל 7 1כימיה פיזיקלית  0351.2202
,3, 2, 1כימיה כללית 

מבוא לכימיה אורגנית
5 1כימיה אורגנית  0351.2304 חובה

כ"סה שעות חובה12121212

.בסו� הקורס תתקיי� בחינה והציו� ישוקלל בציו� לתואר. הלימודי�'תקיי� בשבועיי� הראשוני� של שנתהקורס י*
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)המש� ('שנה ב

דרישות מוקדמות
היק� 
ס"בש

ש� הקורס
' מס

הקורס
סוג 
הקורס

'סמסטר ב
1כימיה פיזיקלית  7 2כימיה פיזיקלית  0351.2206
1כימיה אורגנית  5 2כימיה אורגנית  0351.2305

חובה

כ"סה שעות חובה12121212

'שנה ג

דרישות מוקדמות
היק� 
ס"בש

ש� הקורס
' מס

הקורס
סוג 
הקורס

'סמסטר א
�:לבחירה מתו� רשימת הקורסי� להל

,2, 1' פיזיקה כללית א
2, 1מבוא מתמטי לכימאי� 

5 'פיזיקה כללית ב 0351.2803

2, 1מבוא מתמטי לכימאי�  5 1מתמטיקה  0351.2811
2, 1כימיה פיזיקלית  3 סימטריה בכימיה 0351.3108
2, 1כימיה אורגנית  3 פרקי� נבחרי� בכימיה אורגנית 0351.3109
''' 1 *אופקי� בכימיה 0351.3110
,2, 1כימיה אורגנית 

מעבדה בכימיה אורגנית
4 **ורגנית פיזיקליתכימיה א 0351.3203

2, 1כימיה פיזיקלית  4 ספקטרוסקופיה מגנטית 0351.3207
2, 1כימיה פיזיקלית  4 ספקטרוסקופיה 0351.3208
2, 1כימיה פיזיקלית  3 תרמודינמיקה סטטיסטית 0351.3209
2, 1כימיה פיזיקלית  4 כימיה קוונטית 0351.3212
,2, 1כימיה אורגנית 
2, 1כימיה פיזיקלית 

2 טות פיזיקליות בכימיה יישו� שי
אורגנית

0351.3308

''' 2 כימיה אורגנית תעשייתית 0351.3313
2, 1כימיה פיזיקלית  3 שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית 0351.3402

בחירה

'סמסטר ב
�:לבחירה מתו� רשימת הקורסי� להל

2, 1מבוא מתמטי לכימאי�  4 הסתברות וסטטיסטיקה 0321.1836
--- 2 תכנות 0351.1100
2, 1כימיה פיזיקלית  3 מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית 0351.3104
2, 1כימיה אורגנית  3 עקרונות סינתזה אורגנית 0351.3111
2, 1כימיה פיזיקלית  3 מהלכי� אקראיי� בכימיה ובביולוגיה 0351.3113

ספקטרוסקופיה מגנטית
 יישו� שיטות פיזיקליות או

בכימיה אורגנית

2 שימושי� נבחרי� של תהודה מגנטית 
גרעינית

0351.3813

2, 1כימיה אורגנית  3 *כימיה אורגנית מתקדמת 0351.3302
2 סימטריה בכימיה אורגנית מתקדמת'כימיה אי 0351.3408

בחירה

כ"סה שעות בחירה בשני הסמסטרי�5555

 * �.ס" ש1'ההרצה מזכות ב'  ש2). ללא בחינה"  (עובר"השתתפות חובה בציו
.ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר השני) או השלמה(קורס זה מהווה דרישה מוקדמת **



כימיה

בכימיה" בוגר אוניברסיטה"תכני הקורסי� לתואר 

'שנה א

Computer Programming 2', ש,  תכנות-0351.1100

, קומפיילרי� ושפות תכנות, � במחשבשיטות שונות של ייצוג מספרי, מבנה מחשב סיפרתי ואופ� פעולתו
, פסוקי� אריתמטיי�, ביטויי�, משתני�, קבועי�: האלמנטי� של שפת תכנות מודרנית שימושית

, וקטורי� ומטריצות, תכניות-פרמטרי� של תת, פונקציות, פרוצדורות, פלט-קלט, פסוקי בקרה, לולאות
.שגיאותמציאת , בדיקת תכניות, קבצי�, מיוני�, חפושי�, רשומות

General and Inorganic Chemistry 5, ת"שו, אורגנית- כימיה כללית ואי-0351.1104

סקירה על קבוצות , מסלולי� מולקולריי�, הקשר הכימי, רדיואקטיביות, המבנה האלקטרוני של האטו�
.של יסודות במערכת המחזורית

General Chemistry 1 4', ש, 1', ת, 1 כימיה כללית -0351.1105

מעברי , נוזלי� ותמיסות, גזי� לא אידאליי�, התורה הקינטית וחוקי הגזי�, מצבי צבירה של חומר
חוקי התרמודינמיקה , הפונקציות התרמודינמיות הבסיסיות ותכונותיה�, תרמוכימיה, פאזות

המרת אנרגיה במכונות חו� , שימושי� של עקרונות התרמודינמיקה בשיווי משקל כימי, והשלכותיה�
קיניטיקה של תגובות , Nernstתאי� אלקטרוכימיי� ומשוואות , חיזור אלקטרוכימיי�-ובתהליכי חמצו�

.תכונות המצב המוצק, כימיות 

General Chemistry Laboratory A 1 7', מ, 1'  מעבדה בכימיה א-0351.1108

שגיאות , רישו� תוצאות, הוראות בטיחות נוהלי עבודה,  הנחיות כלליות-נסיונות בכימיה כללית 
הקשר בי� מסיסות . קולריקביעת משקל מול. יחסי משקל, סטכיומטריה, קביעת נוסחה כימית. נסיוניות

שינויי חו� בתהליכי� . שטלייה-שיווי משקל כימי ועקרו� לה. כרומטוגרפיה החלפת יוני�. לטמפרטורה
. זיהוי אניוני�, זיהוי קטיוני�. אנליזה איכותית של יוני� בתמיסה). תרמוכימיה(כימיי� וחוק הס 

. טטרציות קומפלקסומטריות,טיטרציות חימצו� חיזור, טיטרציות חומצה בסיס גרבימטריה

Introduction to Organic Chemistry 1' ת, 2, ש,  מבוא לכימיה אורגנית-0351.1109

דרכי� לקביעת . קבוצות פונקציונליות, יהאיזומר. סוגי קשרי� וגיאומטריה, מבנה של תרכובות אורגניות
בלתי רווי� ופחמימני� , פחמימני� רוויי�. נומנקלטורה) NMR, IR. (המבנה של תרכובות אורגניות

.סטריאואיזומריה. ארומטיי� והתגובות הכימיות שלה�

Genenral  Chemistry 2 3, ת"שו, 2  כימיה כללית -0351.1110

שיווי משקל של חומצות . הגדרות של חומצה ובסיס. שיקולי� לקביעת שיטה אנליטית. התהלי� האנליטי
אלקטרוליטי� . חיזור-טיטרציות חימצו�, בופרי�, בסיס/טיטרציות חומצה. ובסיסי� בתמיסות מימיות

.טיפול סטטיסטי בתוצאות. שיטות אופטיות. טיטרציות שיקוע. תמסקשיי 



כימיה

General Chemistry Laboratory A 2 7', מ, 2'  מעבדה בכימיה א-0351.1112

, טיטרציות קונדומטריות, בליעה אטומית, ספקטרופוטומטריה: תשיטות מכשיריות בכימיה אנליטי
פרוייקטי� , קינטיקה כימית, תאי� אלקטרוכימיי�, אנליזה איכותית, טיטרציות פוטנציומטריות

.בכימיה כללית ואנליטית

General Chemistry Laboratory A 0351.1114-7', מ' , מעבדה בכימיה א
חוגיי�-למסלולי� דו

שגיאות , רישו� תוצאות, הוראות בטיחות נוהלי עבודה,  הנחיות כלליות-נסיונות בכימיה כללית 
 בי� מסיסות הקשר. קביעת משקל מולקולרי. יחסי משקל, סטכיומטריה, קביעת נוסחה כימית. נסיוניות

שינויי חו� בתהליכי� . שטלייה-שיווי משקל כימי ועקרו� לה. כרומטוגרפיה החלפת יוני�. לטמפרטורה
. זיהוי אניוני�, זיהוי קטיוני�. אנליזה איכותית של יוני� בתמיסה). תרמוכימיה(כימיי� וחוק הס 

.מפלקסומטריותטטרציות קו, טיטרציות חימצו� חיזור, טרציות חומצה בסיס גרבימטריהיט

General Physics A 1 4', ש, 2', ת, 1'  א פיזיקה כללית-0351.1810

שימור תנע ; שימור תנע קווי; אנרגיה ושימורה; דינמיקה ; קינמטיקה; אלגברה וקטורית: מכניקה
.תנודות הרמוניות; כבידה; זוויתי

; חומרי� דיאלקטריי�; קיבול; פוטנציאל; חוק גאוס; שדה חשמלי; חוק קולו�; מטע�: חשמל ומגנטיות
.השראה והשראה עצמית;זרמי חילופי�; וקי אמפר ופרדייח; שדה מגנטי; מ"כא; זר� ישר

Physics Laboratory A 1 4', מ, 1'  מעבדה בפיזיקה א-0351.1811

תו� כדי חשיפה לתחומי� שוני� , זיקה ניסיוניתבמהל� הקורס לומדי� התלמידי� טכניקות בסיסיות בפי
בצוע , כאשר כל ניסוי כולל הרצאת מבוא, במהל� הקורס מבצעי� התלמידי� מספר ניסויי�. בפיזיקה

במהל� הקורס . (נוזלי� וזרימה וחו�, מדידות יסוד: רשימת הניסויי�. ח מסכ�"הנסוי במעבדה ודו
).יוחדת לעיבוד נתוני�ייעזרו התלמידי� בחוברות מעבדה ובתוכנה מ

General Physics A 2 4', ש, 2, ת, 2' פיזיקה כללית א–0351.1812
")1' פיזיקה כללית א"ראה תוכ� הקורס (

Physics Laboratory A 2 4', מ, 2'  מעבדה בפיזיקה א-0351.1813

הטיית אלקטרוני� בשדות , )סוגי� שוני�כולל הכרת מוליכי� מ(מעגלי זר� ישר : רשימת הניסויי�
, תנודות מרוסנות, כולל מעגלי דעיכה (RCLמעגלי , הכרת האוסצילוסקופ ויישומיו, חשמליי� ומגנטיי�
).מספר ניסויי�(מכניקה , )הענות לתדר ותהודה



כימיה

Introductory Mathematics for Chemists 1 6', ש, 3', ת, 1 מבוא מתמטי לכימאי� -0351.1820

.חשבו� אינפיניטסימלי במשתנה אחד

. נגזרות גבוהות יותר; גזירות; נגזרת; רציפות; הצגה; תחו� הגדרה; פונקציה ממשית של משנה ממשי
נגזרת שניה כשעור השינוי וכשיפוע של הנגזרת , המשיק לעקומהמשוואת ; נגזרת כשעור השינוי וכשיפוע

; כללי גזירה. ידי ערכי נגזרותיה בנקודה-התנהגות מקומית של פונקציה הנקבעת על'; הראשונה וכו
. דיפרנציאלי�. פיתוחי פונקציות שימושיות לטורי חזקות; Taylorטור . נגזרות של פונקציות פשוטות

עקומה , צפיפות קווית, שעור ההשתנות של גדלי� פיזיקליי� בזמ�, משיק: זרותדוגמאות ליישומי� של נג
אינטגרלי� ; כללי אינטגרציה. אינטגרל מסויי�; אינטגרל בלתי מסוי�. מכסימו� ומינימו�, משטחה

. הצבה ואינטגרציה לפי חלקי�; טכניקות אינטגרציה; המתקבלי� מנגזרות של פונקציות פשוטות
, שטח ונפח של משטח סיבוב, אור� עקומה מישורית, שטח במישור:  של אינטגרלי�דוגמאות ליישומי�

.פתרו� משוואות דיפרנציאליות פשוטות, עבודה

.חשבו� אינפיניטסימלי בכמה משתני�

נגזרות . n ועבור כל n=2פירוש גיאומטרי עבור ; תחו� הגדרה;  משתני� ממשיי�nפונקציה ממשית של 
; n ועבור כל n=2פירוש נגזרות חלקיות ראשונות כשיפועי� עבור ; ילופיות�ח; חלקיות גבוהות יותר

; מינימו�,  מכסימו�n=2נקודות סטציונריות עבור . Taylorטור . n=2משוואת מישור משיק למשטח עבור 
=f(x,y)נגזרות של פונקציות סתומות ; יעקוביא�; כלל השרשרת; דיפרנציאל של�. נקודת אוכ% O ; מישור

אינטגרלי� ; גזירת אינטגרלי�; Lagrangeכופלי : מכסימו� ומינימו� ע� אילוצי�; f(x,y,z)=Oלמשטח משיק 
, קואורדינטות קוטביות, שינוי משתני�, אינטגרלי� כפולי�; האינטגרל של דיפרנציאל של�, קוויי�

.חשבו� ווריאציות; קואורדינטות גליליות וכדוריות, שינוי משתני�, אינטגרלי� משולשי�

; שורשי�; de-Moivreנוסחת ; הצגה קרטזית והצגה קוטבית; הגדרות ואלגברה: מספרי� מרוכבי�
קשרי� בי� ;  ממשיx עבור eix; פונקציות מרוכבות יסודיות; מקדמי� ממשיי�, משוואות אלגבראיות

). 'נה ב בש-הרחבת הנושא (מבוא למשוואות דיפרנציאליות הומוגניות ; פונקציות מעגליות והיפרבוליות
.אוסצילטור מרוס�; דוגמאות מקינטיקה כימית

. משטחי ונפח, אינטגרל קווי, הנגזרת הכיוונית, אופרטור.  משיק לעקו�V(t( גזירת שדה -אנליזה וקטורית 
.משפטי אינטגרלי�

Introductory Mathematics for Chemists 2 3', ש, 2', ת, 2 מבוא מתמטי לכימאי� -0351.1821

").1מבוא מתמטי לכימאי� "ראה תוכ� הקורס  (

Probability and Statistics 4, ת"שו,  הסתברות וסטטיסטיקה-0321.1836

.'שנה א, ס לפיזיקה ואסטרונומיה"ביהראה תכנית 



כימיה

'שנה ב

Physics Laboratory B 2 4', מ, 2'  מעבדה בפיזיקה ב-0351.2122

.ס לפיזיקה ואסטרונומיה"בתכנית ביה" 1' מעבדה בפיזיקה ב"ראה תוכ� הקורס 

Physical Chemistry 1 6, ת"שו, 1 כימיה פיזיקלית -0351.2202

, אנתלפיה, שימושי� בפונקציות האנרגיה; ינמיקה הקלאסית והסבר� הסטטיסטייסודות התרמוד
מערכות תרמודינמיות פתוחות ומושג ; תנאי שיווי משקל; אנרגיות חופשיות ובנגזרותיה�, אנטרופיה

שיווי משקל כימי במערכות ; שימוש בפוטנציאל הכימי לחישוב תנאי שיווי משקל; הפוטנציאל הכימי
, תמיסות מהולות; חוק הפזות ודיאגרמות פזות, כות ריאליות של גזי� ותמיסותמער; אידאליות

תאי� אלקטרוכימיי� ותהליכי� ; הקל-אקטיביות של אלקטרוליטי� והתיאוריה של דבי
עקרונות יסוד בדינמיקה , משטחי פוטנציאל, תורת ההתנגשויות, קינטיקה כימית; אלקטרוכימיי�

.תורת מצב המעבר, תמולקולרית ובמכניקה סטטיסטי

Physical Chemistry 2 6, ת"שו, 2 כימיה פיזיקלית -0351.2206

; שרדינגרמשוואת ; מושגי יסוד בתורת הגלי� ובמכניקה הקלאסית; הרקע הניסויי למכניקה הקוונטית
משתני� (מושגי יסוד ; אטו� המימ�; )מתנד הרמוני, רוטור קווי, חלקיק בתיבה(בעיות אלמנטריות 

מערכות של שני ; תנע זוויתי; )הוודאות-עקרו� אי, מדידה וערכי תוחלת, דינמיי� ואופרטורי�
ביטלי� אור; אטומיות-מולקולות דו; יסודות המבנה האטומי; ספי� ועיקרו� פאולי; אלקטרוני�
מושגי יסוד ; תאוריית הקל; מולקולות פוליאטומיות; מושגי יסוד בתורת הקשר הכימי; מולקולריי�

).רוטציה, ויברציה, עירור אלקטרוני(בספקטרוסקופיה 

Physical Chemistry Laboratory 4+4', מ, )שנתית( מעבדה בכימיה פיזיקלית -0351.2210

: קינטיקה כימית. אנליזה תרמית דיפרנציאלית; מעבר פאזות: תרמודינמיקה ומצבי שיווי משקל
ספקטרו� ; ספקטרו� הפליטה של אטו� מימ�: כימיה קוונטית. היפו� של סוכרוזה; יודינציה של אצטו�

: אלקטרוכימיה. ספקטרו� של פוליאני� מצומדי�; ציאציה של מולקולות דואטומיותבליעה ופוטודיסו
.מוליכות של יוני� בתמיסה; אלקטרוכימיה ותרמודינמיקה של תאי� חשמליי�

מדידת חת� פעולה אטומי ; יצירת אלומה מולקולרית אפוזיוניות; מדידת קצב שאיבה: מערכת ואקו�
.ומולקולרי להתנגשות

. שעות כל אחת4 מעבדות של 2כל מער� ניסוי כולל . ניסוי ממוחשב; הולכת חו� בגזי�:  המערכות מדיד

Physical Chemistry Laboratory 
(Abbreviated)

4', מ, )מקוצרת( מעבדה בכימיה פיזיקלית -0351.2213

: קינטיקה כימית. אנליזה תרמית דיפרנציאלית; מעבר פאזות: תרמודינמיקה ומצבי שיווי משקל
; ספקטרו� הפליטה של אטו� מימ�: כימיה קוונטית. היפו� של סוכרוזה; יודינציה של אצטו�

.מוליכות של יוני� בתמיסה: אלקטרוכימיה

.מדידת קצב שאיבה: מערכת ואקו�

. שעות כל אחת4 מעבדות של 2כל מער� ניסוי כולל . ניסוי ממוחשב; הולכת חו� בגזי�:   מדידהמערכות



ימיהכ

Organic Chemistry Laboratory (Abbreviated) 8', מ, חוגי#לדונית  מעבדה בכימיה אורג-0351.2214

סינתזות . טכניקות ואקו� והפרדה כרומטוגרפית, זיקוק, גיבוש,  מיצוי-טכניקות במעבדה אורגנית
, חימצוני�, התמרה אלקטרופילית ארומטית,  התמרה נקלאופילית אליפתית-אורגניות בסיסיות

בטכניקות תהודה מגנטית איפיו� תוצאות . שחלופי�, הכנה ותגובה של תרכובות גריניאר, חיזורי�
.אדו�-גרעינית וספטרוסקופית אינפרא

Organic Chemistry Laboratory 8', מ,  מעבדה בכימיה אורגנית-0351.2302

סינטזות . סובלימציה, כרומטוגרפיה, טכניקות ואקו�, זיקוק, בושגי,  מיצוי-טכניקות במעבדה אורגנית 
תגובות התמרה , אסטרי� וחומצות, הלידי�, אלקיל, כהלי�,  הכנת אולפיני�-אורגניות בסיסיות 
. כולל תרכבות הטרוציקליות וצבעי�, שיחלופי� ודחיסות, חיזורי�, חימצוני�, ארומטית ואליפטית

.ספקטרוסקופית אינפרא אדו� וגז כרומטוגרפיה, תהודה מגנטית גרעיניתשילוב שימוש פעיל במיכשור 

Organic Chemistry 1 4', ש, 1',ת, 1 כימיה אורגנית -0351.2304

; איזומריז�; אלקני� ואלקיני�, אלקני�; � ותרמודינמיי�היבטי� קינטיי-תגובות אורגניות
חומצות ובסיסי� , אלדהידי� וקטוני�; התמרה נוקליאופילית; כהלי�; אלקיל הלידי�; סטריאוכימיה

.חומצות קרבוקסיליות ונגזרותיה�: סגול-אולטרה, אדו�-אינפרה: ספקטרוסקופיה; אורגניי�

Organic Chemistry 2 4', ש, 1', ת, 2 כימיה אורגנית -0351.2305

צמוד ; חומצות אמינו ופפטידי�; אמיני� ותרכובות חנק� אחרות; נגזרות של חומצות קרבוקסיליות
תרכובות חמצ� , תרכובות ארומטיות פוליציקליות, פיליותבנז� והתמרות ארומטיות אלקטרו, וארומטיות
.צור�-תרכובות אורגנו, והתמרה ארומטית נוקלאופילית, אריל הלידי�, ארומטיות

General Physics B 3', ש, 2', ת',  כללית ב פיזיקה-0351.2803

מספר , אור� גל, תדירות: מהות הגל. מושג אופ� תנודה, תנודות במערכות ע� שתי� ושלוש דרגות חופש
המושג של טור . גל עומד, תנאי התחלה, תנאי שפה. משוואת גלי� במיתר אידיאלי. מופע, משרעת, גל

החזרה ). אימפדנ&(עכבה , שט% אנרגיה, גיהצפיפות אנר. גלי אור� במוט אלסטי ובגז אקוסטיקה. פוריה
. מושג מהירות החבורה, פעימות. אפקט דופלר) 'מעבר מתוו� אחד לאחר וכו(רציפות -ומעבר של גל באי

משוואת גלי� . Fermat)(החזרה ושבירה מתו� עיקרו� פרמה . גל מישורי, גל מתקד� ביותר ממימד אחד
 בגבול בי� שני Fersnel)(הסבר והוכחה חלקית של משוואות פרנל . אלקטרומגנטיי� מתו� משוואות מכסוול

, עקיפה. אינטרפרומטרי�, התאבכות. שימושי�, מקטבי�, קיטוב לינארי ומעגלי: קיטוב. תווכי� שוני�
אנרגית , כוחות גרעיני�, תכונות הגרעי� היסודיות: פיזיקה גרעינית. סריג עקיפה. עקיפה בסדק בודד

חתכי פעולה לראקציות , קרינות ודרכי גילויי�,  התפרקויות רדיואקטיביות,הקשר ונוסחת המסה
.אינטראקציה של קרינה ע� חומר, גרעיניות

Physics Laboratory B 1 4', מ, 1'  מעבדה בפיזיקה ב-0351.2804

.ס לפיזיקה ואסטרונומיה" בתכנית ביה)0321.2121(" 1' מעבדה בפיזיקה ב"ראה תוכ� הקורס 



כימיה

Biochemistry 1 5, ת"שו, 1 ביוכימיה -0351.2809

, מעכבי�, פעילות, מבנה: אנזימי�; )תו� הדגש על מבנה ותפקוד ההמוגלובי�(מבנה ותפקוד : חלבוני�
מעבר אלקטרוני� , מעגל הציטרת, גליקוליזה, סוכרי�-ורב-פרוק די: סוכרי�-מטבוליז�. קופקטורי�

טריגליצרידי� , חמצו� וסינתיזה של חומצות שומניות: שומני�. גליקוניאוגניזה, ATPויצירת 
.מטבוליז� של כולסטרול, ופוספוליפידי�

א מבו. אינטגרציה של המעגלי� המטבוליי�. פרוק חומצות אמיניות ומעגל השתנ�: חומרי� חנקיי�
.לביולוגיה מולקולרית

Mathematics 1 5, ת"שו, 1 מתמטיקה -0351.2811

פעולות. תיאוריה כללית, שיטת גאוס-משוואות ליניאריות: אלגברה ליניארית וגיאומטריה אנליטית
כפל סקלרי . בסיס מימד ישיריות, תלות פריסה-אי, תלות: מרחב ליניארי. דטרמיננט, דרגה. במטריצות

.אפסות, גרעי�; טרנספורמציות ליניאריות. ווקטורי

dim(KerT)=n  rankT, ג� אורתוגונלי, לכסו�. ערכי� ווקטורי� עצמיי�.  חד ערכיות טרנספורמציה הפוכה .
משואות דיפרנציאליות רגילות מסדר . הבאת תבנית רבועית לצורה קנונית, שניהקווי� ומשטחי� ממעלה 

.ראשו� ולינאריות מסדר שני

Mathematics 2 3, ת"שו, 2 מתמטיקה -0351.2812

. משוואה ליניארית. גור� אינטגרציה מצולע אוילר, משוואה מדויקת:  ליות רגילותמשוואות דיפרנציא
פונקציה . פיתוח לטור בנקודה רגולרית. משוואה ליניארית לא הומוגנית מסדר שני ע� מקדמי� קבועי�

משוואות . דוגמאות, אינטגרלי פוריה, טורי פוריה, קונוולוציות: אנליזת פוריה. לפלס. נדר'בסל ולג
פונקציות . פעולות במספרי� מרוכבי�: פונקציות מרוכבות. הפרדת משתני�: יפרנציאליות חלקיותד

. לור�, משפטי טילור. טורי�. אנטגרציה. העתקה קונפורמית. דוגמאות לפונקציות אלמנטריות. אנליטיות
דה דגימה בדי: מושגי יסוד בהסתברות וסטטיסטיקה. חישוב אינטגרלי� ממשיי�. משפט הרזידו�

שונות . חישוב ממוצעי� של פונקציות. Gauss והתפלגות Poissonהתפלגות . התפלגות בינומיאלית. ורציפה
שיטת הריבועי� . מודל המהל� האקראי במימד אחד: דוגמא מסכמת. מתא�. וסטיית התק�

.X2מבח� התאמה . המינימליי�



כימיה

'שנה ג

 יישומי מחשב למדעי�0351.3001#

תכנות.א

 מספרי� )ייצוג ואחסנה של נתוני� במחשב. Cבשליש הראשו� של הסמסטר תיַלמד שפת התכנות
, קהאריתמטי. (Casting)השלכה , תווי� ומחרוזות, מספרי� בנקודה צפה, סימ�)שלמי� ע� סימ� וחסרי
.מצביעי� ומבני�. העברת פרמטרי� לפי ער� ולפי יחס, פונקציות, מערכי�, בקרת הזרימה בתכנית

ממשק משתמש גרפי.ב

המימוש ייעשה בסביבת . (GUI)השליש השני של הסמסטר יתמקד בכתיבת ממשק משתמש גרפי 
, פלטפורמית)ות רבתאימ 1):  יתרונות ברורי�המאופייני� בשני,  של נשיונל אינסטרומנטCVIהעבודה 

Windowsהמאפשרת כתיבה זהה תחת , מקורברמת קוד 95/98/NT ,סביבות , מקינטושUNIX(HP, SUN)ו (
LINUX .(2 שקיפות מלאה למתכנת בשפתC(בכתיבת פקודות ליצירת ה �אי� צור (GUI . מאפייני�

ANSI)תמיכה מלאה ב:  נוספי� של הסביבה ה� C ,תאימות ל(C++מהדר חיצוני ותמיכה רחבה ידי ) על
Labהכרת סביבת הפיתוח הגרפית ). דבר החשוב בקורס ההמש�(מאוד בפניה להתקני חומרה  View

.CVI) והקישוריות שלה לGבשפת

ספריות מתמטיות ופתרו% בעיות.ג

השליש האחרו� של הסמסטר יוקדש להכרת ספריות מתמטיות מתקדמות לפתרו� בעיות מדעיות 
, התאמות, חשבו� קומפלקסי, סטטיסטיקה,  אלגברה של וקטורי� ומטריצות:בה�. הנדסיות

, דינמיקה: כגו�(יוצגו מספר בעיות מדעיות , בחלק זה של הקורס. עיבוד אותות ועוד, אינטרפולציות
.ל"ופתרונ� בעזרת הספריות הנ) 'זרימה וכו, דיפוזיה, תרמודינמיקה, סטטיקה

.כל הסמסטרהסטודנט יתרגל כתיבה מעשית לאור� 

העבודה תפרט את מהות הבעיה . בסיו� הקורס הסטודנט יגיש עבודה בפתרו� בעיה מדעית שהוא בחר
.ותציג את הפתרו� בצורה ממוחשבת מלאה כולל ממשק משתמש גרפי חלונאי, ותציג לפתרו�, לפתרו�

ספרות

1) The C (ANSI C) Programming Language, Kerlington and Ritchie.
2) C a Referance Manual, Harbison and Steele.
3) Lab Windows / CVI, National Instrument.
4) Lab View for Everyone, Wells and Travis.

Crystallographic Introduction to Structural 
Chemistry

2', ש,  מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מיבנית-0351.3104

; חבורות מרחביות; סימטריה; הגבישיהגיאומטריה של המצב ;  מגבישX) ודיפרקציה של קרניX)קרני
דיוק הקביעה ותהליכי ; שיטות לקביעת המבנה הגבישי; בעית הפאזה; סינתזות פוריה; גורמי מבנה

תנודות חומניות ואריזה של מולקולות ; קביעת קונפיגורציה אבסולוטית; דיו� בתוצאות המושגות; שיפור
.ה מיבנית ובביולוגיה מבניתיישומי� שוני� של הקריסטלוגרפיה בכימי; בגבישי�



כימיה

Symmetry in Chemistry 3', ש,  סימטריה בכימיה-0351.3108

מיו� . ימטרייהאלמנטיי סימטרייה ופעולות ס, חבורות סימטרייה. יסודות מושגיי� בתורת החבורות.1
', משפט לגרנז.חבורה אבלית. חבורה ציקלית. חבורות סימטרייה לפי אלמנטיי סימטרייה ולפי סדר�

. איברי� צמודי� ומחלקות שקילות.  משפט סילו ותת חבורות

פריקות ובלתי , הצגות אוניטריות, הצגות של חבורות. איזומורפיז� והומומורפיז�: תורת ההצגות.2
פירוק כללי של . עקבות וטבלת אופי של חבורה. ל שור ומשפט האורתוגונליות הגדולהלמה ש. פריקות

. הצגות של מכפלות ישירות.  ההצגה הרגולרית ופירוקה. הצגה

, אופרטורי השלכה, חבורת ההמילטוניא�, פונקציות בסיס: תורת החבורות ומכניקת הקוונטי�.3
. אלמנטיי מטריצה והסתברויות מעבר

, קרוב היקל, שיקולי סימטרייה באורביטלי� מולקולריי�:   של סימטרייה בכימיהמבחר יישומי�.4
 של מערכות UVספקטרו� .  שימוש בסימטרייה לפתרו� המשוואה הסקולרית. שבירת סימטרייה, ניוו�

.  ספקטרו� ויברציה וכללי ברירה.  תנודות של מולקולות רב אטומיות.  מצומדות והסתברויות מעבר
.Woodward-Hoffmanכללי .  טרייה האורביטלית בראקציותשימור הסימ

Selected Topics in Organic Chemistry 3', ש,  פרקי� נבחרי� בכימיה אורגנית-0351.3109

. סוכרי� פעילי� ביולוגית-אוליגו, גליקוזידי�, כימיה של מונו ופולי סוכרי�):קרבוהידרטי�(סוכרי� 
כימיה. פפטידי� קטני� פעילי� ביולוגית, סינתזה של פפטידי�, מבנה,  כימיה:חומצות אמינו ופפטידי�

סטריאוכימיה של , פולי דיאני�, פולימרזציות במנגנוני סיפוח ושלבי�,  סוגי פולימרי�:של פולימרי�
:  תכונות כימיות וסינתזה:תרכובות הטרוציקליות. היבטי� מנגנוניי�, קופולימריזציה, לימרי�פו

, אטו� אחד ויותר-תרכובות הטרוציקליות ארומטיות ע� הטרו, ארומטיות-תרכובות הטרוציקליות לא
הצגת : תשלבי-גישות בסינתזה אורגנית רב. אלקלואידי�, 6-ו, 5, 4 טבעות של -תרכובות הטרוציקליות

, סינתטיות השונות- הכרת הקבוצות הביו:חומרי טבע. שלביות-הגישות ושימוש� לסינתזות מורכבות רב
. פיתוח ואבולוציה:תרופות. מטבוליטי� של חומצה שיקימית, אלקלואידי�, פוליקטידי�, טרפנואידי�

Horizons in Chemistry 2', ש,  אופקי� בכימיה-0351.3110

ידי מורי -ההרצאות יינתנו על. הקורס הינו סדרת הרצאות בנושאי� המצויי� כיו� בחזית המחקר בכימיה
ימיה ס לכ"ושל הפעילות המחקרית בביה, ס לכימיה ויכללו סקירה רחבה של תחומי המחקר בכלל"ביה

.בפרט

, מולקולרית-כימיה סופרא, כימיה אורגנית, פיזיקה כימית, כימיה פיזיקלית: בי� התחומי� שייסקרו
.כימיה אנליטית וכימיה חישובית, אורגנית-כימיה אי, כימיה של חומרי טבע

Principles of Organic Synthesis 2', ש,  עקרונות סינתזה אורגנית-0351.3111

בניית השלד . וסינתוני� אורגניי�" ניתוק"גישת ה. בעיות התאמה וסלקטיביות בסינתזה אורגנית
סגירת . הקבוצות הגנ. בניית ושינוי קבוצות פונקציונליות. אלקטרופילי� ונוקלאופילי� פחמניי�. הפחמני
.עקרונות הסינתזה הסלקטיבית.  טבעות



כימיה

Processes Control by 
Personal Computer

3', מ, 1', ש, ידי מחשב# בקרת תהליכי� על-0351.3112

פלט/ התקני קלט.א

.  בשפה עיליתPort)פניה ל, פניה לכתובת מוחלטת בזיכרו�. CPU+MEM+IO=חשב בסיסימבנה מ
כתיבה . ISA ,PCI ,RS-232 ,SPP ,USB: יציאות תקניות, IOאוגרי� בהתק�, IOמרחב הכתובות של התק�
, מיתחו� דינ, הפרדה, כתיבה וקריאה של אות אנלוגי, D/A) וA/Dהמרות , וקריאה של אות דיגיטלי

.Pollingידי)ידי פסיקה ופניה על)פניה על. קצב ורעש

אמת#דגימה ובקרה בזמ%.ב

ער� הייחוס וער� , בקרה בחוג פתוח וסגור. שימוש בטיימר, סינו� רעשי�, דגימה בקצבי� שוני�
. ואפיו� הפרמטרי�PIDבקרת, השגיאה

הכלי� שנלמדו בקורס התרגול ייעשה בעזרת . הסטודנט יתרגל כתיבה מעשית לאור� כל הסמסטר
: כגו�, פלט תקניי�)בחלק הראשו� של הקורס התרגול יהיה במימוש פניה להתקני קלט. המקדי�

בחלק השני התרגול יהיה בפתרו� בעיית . ' וכוtimer)פניה ל, SPPפניה לערו&, התקשרות דר� ערו& טורי
.'זרוע וכד, מנוע, תנור: בקרה מעשית כגו�

העבודה תכלול תוכנה . גיש עבודה מסכמת על מערכת הבקרה אותה בחרבסיו� הקורס הסטודנט י
.המבקרת את כלל המערכת ומציגה את תגובת המערכת בזמ�, חלונאית גרפית

Random Walks in Chemistry 
And Biology

3', ש,  מהלכי� אקראיי� בכימיה ובביולוגיה–0351.3113

ראקציות מונומולקולריות : מושגי המהל� האקראי והדיפוזיה ושמושיה� בכימיה ובביולוגיה
תכונות , למוד ראקציות במסגרת מהלכי� אקראיי�. אנטנות ביולוגיות, העברות אנרגיה, ובימולקולריות

.יוש� דגש על דוגמאות וישומי�. זמני הגעה ראשוני�,  רצי% בזמ�מהל� אקראי, התנועה הבראונית

Physical Organic Chemistry 4, ת"שו,  כימיה אורגנית פיזיקלית–0351.3203

, השפעת מתמירי� על ראקציות אורגניות. ביעת מנגנו� ראקציהפרמטרי� שימושיי� לק: הקדמה.1
. נוספות כפרמטרי� ללימוד מנגנוני אפקט איזוטופי קינטיLFERמשוואת המט ומשוואות 

יוני קרבוניו� , היפרקונוגציה, ייצוב, שיטות לאפיונ�, הכנה:  קרבוקטיוני�-חומרי ביניי� פעילי� .2
.קלאסיי�-קלאסיי� ולא

טיב הקשר , מבנה וזוגיות יוני�. ייצוב, שיטות לאפיונ�, הכנה:  קרבאניוני�- פעילי� חומרי ביניי�.3
.ליתיו� מבנה ופעילות-תרכובות אורגנו, מתכת-פחמ�

קריטריוני� תיאורטיי� , הרחבה למערכות פוליציקליות,  הגדרת הבעיה-ארומטיות -ארומטיות ואנטי.4
.אורביטלות חזית, Woodward-Hoffmannקי חו, ראקציות קונצטריות. וניסיוניי� לארומטיות

 הגורמי� הקובעי� -בסיסות ונוקלאופיליות . חומציות ובסיסיות בתמיסה ובפאזה הגאזית.5
.ממסי כתר, פרוטיי�-ממסי� פולארי� א, פולריזביליות, נוקלאופיליות

� לקביעת פרמטרי, גרינולד וסטיות ממנה-משוואת וינשטיי�,  תלות בקבוע הדיאלקטרי-השפעת ממס .6
)Z ,ET פונקציות -הפולאריות של ממס  .' וכו(30

, ארגו� עצמי, אפיו�, מבנה, יצירת מערכות סופראמולקולריות, אינטראקציות בי� מולקולריות.7
.מתגי� וסנסורי� כימיי� וביוכימיי�, Host-Guestמערכות 



כימיה

Magnetic Spectroscopy 4, ת"שו,  ספקטרוסקופיה מגנטית-0351.3207

)צימוד ספי�; היסט כימי; ג"תמ-א וגרעינית"תמ-הבסיס הפיזיקלי של תהודה מגנטית אלקטרונית
שיטות פולסי� ;  בלו�משוואות; רלקסציה;  אינטראקציות דיפולרית וקוודרופלרית; חילו% כימי; ספי�

בעיות הקשורות בדגימה ועיבוד סיגנלי� של ; טרנספור� פוריה; ומדידת זמני רלקסציה וקבועי דיפוזיה
ממדי ושימושו בקביעת -ג דו"תמ; )MRI(ג "הבסיס הפיזיקלי של הדמייה  בעזרת תמ; ג בעזרת מחשב"תמ

א של יוני� "תמ; וב צפיפויות ספי�חיש; א של רדיקלי� חופשיי� אורגניי�"תמ; א"הקדמה לתמ; מבנה
.ג של תרכובות פרמגנטיות"תמ;  של מתכות המעבר

Introduction to Spectroscopy 3, ת"שו,  ספקטרוסקופיה-0351.3208

כושר , מכשירי מדידה ספקטרוסקופיי�.ב.  שריגי�, פריסמות, עדשות, יקהאופט.א:  רקע כללי.1
.  הומוגניות-הרחבות הומוגניות ובלתי; צורות קווי בליעה ופליטה.ג.  ל"ההפרדה של המכשירי� הנ

.מקדמי איינשטיי� ותלות� בדיפול המעבר; אינטראקציה של קרינה ע� חומר.ד

, הגדרת הספי�.ב.  אלקטרוני�- הקואנטי� של אטומי� רבאיפיו� המצבי�.א:  ספקטרו� אטומי.2
 אפקט זימ� הנורמלי -אטומי� בשדות חיצוני�.ג.  מסילה והפיצול העדי�-אינטראקצית ספי�

.סטרקאפקא, והאנומלי

.אופנהימר וההפרדה בי� התנועה הגרעינית והאלקטרוניתקרוב בור�:  ספקטרו� מולקולרי.3

.הויברציוני� והאלקטרוניי�, יו� מפורט בספקטרומי� הרוטציוני�ד:  אטומית-המולקולה הדו.4

.ספקטרו� ויברציוני רוטציוני, אופני תנודה נורמליי�:  המולקולה הפוליאטומית.5

Statistical Thermodynamics 3, ת"שו,  תרמודינמיקה סטטיסטית-0351.3209

תורת -פילוג הסתברותי, חוקי� יסודיי� בתרמודינמיקה, מושגי יסוד-הקדמה תרמודינמית
מכניקה סטטיסטית של גז , גרנד קנוניי� ופונקציות חלוקה, צברי� קנוניי�, פלוקטואציות, האינפורמציה

.מכניקה סטטיסטית קוונטית; ימרי�פול; נוזלי�; גזי� לא אידאליי�, אידיאלי

Quantum Chemistry 4, ת"שו,  כימיה קוונטית-0351.3212

; יתי ומבנה אטומיתנע זוו; הפרעות ווריאציות: שיטות קרוב; עקרונות היסוד של המכניקה הקוונטית
.מבוא למכניקה קוונטית יחסותית; מבנה מולקולות דו אטומיות ורב אטומיות

Introduction to Solid State Physics 3, ת"שו,  מבוא לתורת המצב המוצק-0351.3217

 וקביעת Xדיפרקציה של קרני ; מושג השריג ההופכי ויישומיו; מחזוריות וסימטריה של מוצקי� גבישיי�
דינמיקה של שריג בקרוב ההרמוני ויישומה ; יסודות התורה הקוונטית של מוצקי�; המבנה הגבישי

רמודינמיקה בתאו� ע� החומר הנלמד בת(תכונות תרמיות של מוצקי� ; פונוני�; למערכות פשוטות
מודל האלקטרוני� הכמעט , קרוב הצימוד החזק: מודלי� למבנה האלקטרוני של מוצקי�; )סטטיסטית

מבודדי� ומוליכי� למחצה ויישומ� להתקני� אלקטרוניי� , מודל פסי האנרגיה במוליכי�, חפשיי�
.מוליכות-יסודות פנומנולוגיי� של תופעת העל; בסיסי�

Advanced Organic Chemistry 3, ת"שו,  כימיה אורגנית מתקדמת-0351.3302

מבוא לתורת המסלולי� המולקולריי� בכימיה , אנליזת קונפורמציות, סטריאוכימיה סטאטית ודינמית
שיטות -מבוא לסינתיזה כירלית. ארומטיות, פוטוכימיה אורגנית. תגובות פריציקליות, אורגנית

.ושימושי�



כימיה

Advanced Laboratory in Organic Chemistry 11', מ,  מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית-0351.3305

, הפעלת תגובות גירניאר, מתכתיי�-שלביות אשר כוללות עבודה ע� ראגנטי� אורגנו-ביצוע סינתזות רב
הידרוגנציות וסינטזות של תרכובות , חיזורי הידרידי�, רזולוציה אופטית, וויטיג, רפורמצקי

יעת קב, פוטוכימיה: נסיונות מתקדמי�; לימוד פעיל של השימוש בספרות הכימית; הטרוציקליות
שימוש ; דיבור� ואוזונוליזה, סינתזות ע� אמוניה נוזלית, בידוד וזיהוי חומרי טבע, פרמטרי� פיזיקליי�

.אינפרא אדו�, תהודה מגנטית גרעינית,  גז כרומטוגר%-פעיל במיכשור ספקטרוסקופי 

Applications of Physical Methods in 
Organic Chemistry

2, ת"שו,  יישו� שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית-0351.3308

ג "תמ; )13פרוטוני� ופחמ�(תהודה מגנטית גרעינית : לימוד העקרונות של השיטות הפיזיקליות הבאות
; סגול-ספקטרו� אולטרה; ספקטרומטרית מסות; יז� סבובינפיצה אופטית סבובית ודיכרוא; ממדי-דו

ל "השימוש בשיטות הספקטראליות הנ. דיפול מומנט; אדו� וספקטרו� ראמא�-ספקטרו� אינפרא
משקל קונפורמציוני וקביעת קונפיגורציה -קביעת שיווי, לצור� קביעת מבנה של תרכובות אורגניות

.אבסולוטית

.מנטי סימטריה ויוש� דגש על מבני� מרחביי�הקורס כולל לימוד אל

Topics in Chemical Physics 3', ש,  פרקי� בפיזיקה כימית-0351.3310

:מבחר נושאי� מתחומי� שוני� כגו�

; חוק הזהב של פרמי; הפרעות תלויות בזמ�(תהליכי� דינמיי� מכניקה קוונטית של 
).אינטראקציה של מולקולות ע� קרינה

)1(

תהליכי ; חתכי פיזור; דינמיקה בשדה כוח מרכזי(התיאוריה של פיזורי� וריאקציות כימיות 
; זנר-הצלבת עקומות פוטנציאל ומודל לנדאו; ריאקציות בדואטומי�; העברת אנרגיה

.RRKM)ערכות פוליאטומיות ומודל ריאקציות במ

)2(

ב� 'משוואות לנז; הצור� בתיאור סטוכסטי(ריאקציות כימיות כתהליכי� סטוכסטיי� 
).בעיית קראמר; פלאנק-ופוקר

)3(

ספציפיות וסלקטיביות של תהליכי� ; כימיה בעזרת לייזרי�(תהליכי� כימיי� בנוכחות קרינה 
).לייזרי� כימיי�; קרינה-נעזרי

)4(

Fundamentals of Electrochemical Technology 2', ש,  יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית-0351.3311

כח , נית ומישניתהתפלגות זר� ראשו:  מבוא-ציפויי� אלקטרוכימי� ; מבוא לקינטיקה אלקטרוכימית
: שימושי�; מנגנוני פעולת חומרי תוספת, שיטוח והברקה, זריקה מקרוסקופי וכח זריקה מיקרוסקופי

ציפוי מעגלי� ; ציפויי� פונקציונליי�, ציפויי� נגד קורוזיה, תפקוד ובקרה של אמבטי�, סוגי�, מבנה
עיבוד אלקטרוכימי של ; שי�חשמליי� תאוריה ושימו-ציפויי� אל; ציפוי חצאי מוליכי�, מודפסי�

בקרה , מנגנו� התהלי�: צביעה אלקטרוכימית; תיאוריה ושימושי�, כרסו� ושיו%, קידוח חריטה: מתכות
.תאוריה ושימושי�: ציפויי� אנודיי�; ושימושי�

Advanced Chemistry Workshop סדנה בכימיה מתקדמת-0351.3312
6, )פרוייקט מחקר וקריאה מודרכת(

.התלמיד מצטר% לאחת מקבוצות המחקר יו� בשבוע במש� סמסטר



כימיה

Advanced Methods in Analytical Chemistry 3, ת"שו,  שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית-0351.3402

כרומטוגרפיה גאזית , מושג הפלטה התאורטית ויעילות הפרדה, אלוציה, כרומטוגרפיה:  שיטות הפרדה
)GC( , כרומטוגרפיה נוזלית)HPLC.(

צימוד גלאי� למכשור כרומטוגרפי , ותסלקטיבי, תחו� לינארי, גבול אבחנה, תכונות גלאי�: גלאי�
.ותפעול עצמאי

צימוד . גלאי יוני�, צורות הכנסת דוגמה, מקורות יוני�, סוגי מפרידי מסות: ספקטרומטרית מסות
.ספקטרומטר מסות ע� כרומטוגר% גאזי וכרומטוגר% נוזלי

מנורה בעלת קטודה , בליעה אטומית, שיטות להבה, FTIRאדו� -ספקטרוסקופיה אינפרה: שיטות אופטיות
).ICP-AE(פליטה אטומית מושרית פלזמה , חלולה

כרונואמפרומטריה בתהליכי� ; חוקי פיק, דיפוזיה, צורות של מעבר חומר: שיטות אלקטרואנליטיות
זר� לגבי -עקומי מתח, זר� גבולי: פולרוגרפיה, אלקטרודות יחוס בתנאי� של זר�; אלקטרודיי� הפיכי�

קולומטריה בזר� ; המסה אנודית; פולרוגרפיה בכימיה אנליטית, רמי� קבוליי�ז, תהליכי� הפיכי�
.טיטרציות פוטנציומטריות בזר� קבוע; קבוע

Laboratory in Advanced Methods in Analytical 
Chemistry

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה -0351.3407
4', מ, אנליטית

ספקטרוסקופיה - מס-כרומטוגרפיה -גאז, )HPLC(כרומטוגרפיה נוזלית , )GC(כרומטוגרפיה גאזית 
)GC-MS( , בליעה אטומית)AA( ,כרומטוגרפיהיו�; המסה אנודית, קולומטריה, פוטנציומטריה, פולרוגרפיה.

Advanced Inorganic Chemistry 2', ש, אורגנית מתקדמת- כימיה אי-0351.3408

, מבנה גאומטרי ואיזומריזציה, ליגנדות וקומפלקסי�: כימיה קואורדינטיבית. מחזוריות בתכונות כימיות
תורת השדה הגבישי ותורת , יציבות של תרכובות קואורדינטיביות,  של תרכובות קואורדינטיביותהכנה

.אורגנית-אי-מספר היבטי� של כימיה ביו. שדה הליגנדה עבור קומפלקסי מתכות מעבר

Biochemistry Laboratory 4', מ, * מעבדה בביוכימיה-0351.3808

; קינטיקה של אנזימי�,  אסטרזות-כולי� ; פעולת טריפסי� וכימוטריפסי� על סובסטרטי� ספציפיי�
ביוסינתזה של שומני� בכבד ; אנזימי� ליפוליטיי�; ניקוי ליזוזי� מחלבו� ביצה;  צנטריפוגציה-אולטרה 

בידוד ; פוטופוספורילציה בכלורופלסטי�, ואפיו� של נגזרות בלתי מסיסות של אנזימי�הכנה ; חולדה
DNAרגולציה של מטבוליז�;  של בקטריופאג וחיתוכו באנזימי רסטריקציה.

.ע� תלמידי  החוג לביולוגיה*

Biochemistry 2 3, ת"שו, 2 ביוכימיה -0351.3810

. תהליכי ויסות הגני�.  ותרגו� rRNA, tRNA. והקוד הגנטיmRNAשעתוק . DNAשכפול .  מבנה-חומצות גרעי� 
.הנדסה גנטית



כימיה

Introduction to Chemical Dynamicsינמיקה כימית מבוא לד–0351.3813

תאוריה.1
דינמיקה ; משוואות התנועה של דינמיקה קלאסית; סקלות זמני�; היררכיה של משוואות תנועה
; ההתפתחות בזמ� של מערכת קוונטית ע� מצבי� דיסקרטיי�; קוונטית ודינמיקה אקראית

; קלאסית)דינמיקה סמי; )מנהור(הליכי חלחול ת; תהליכי פיזור; ההתפתחות בזמ� של מצב מותחל
אינטראקציה של מערכת מולקולרית ע� שדה ; )קוונטית)קלאסית(מכניקה מעורבת ; גלתנועת חבילו

.קלרינה

: יילמדו כמה מהנושאי� הבאי�–שימושי�.2
.מולקולריי�)פוטנציאלי אינטראקציה פני� ובי�; ריאקציות כימיות בפאזה גזית•
.RRKMתיאוריית ; תיאוריית מצב המעבר:  לקולריותמו-ריאקציות חד•
.העברת אנרגיה בהתנגשות; חתכי פעולה; התנגשויות ריאקטיביות:  ריאקציות מסדר שני•
; פיזור קרינה; זמני חיי� של מצבי� מעוררי�; בליעה-פסי:  קרינה-אינראקציה ע� שדות•

.פוטוניי�-תהליכי� רב
ממסי� ; ריאקציות נשלטות דיפוזיה; יפוזיהמשוואות הד:  דינמיקה כימית בתמיסות•

.מוביליות והולכה; תמיסות יוניות; השפעת ממס על ריאקציה כימית; דיאלקטריי�
אלקטרוני� והולכה ; העברת אנרגיה; פונוני� ורלקסציה ויברציונית:  דינמיקה במוצקי�•

.מגעי� מולקולריי�; אלקטרונית
.ריאקציות הטרוגניות; דזורפציה; ספיחה; אקומודציה:  דינמיקה של משטחי�•

שימושי� נבחרי� של תהודה מגנטית –0351.3813
, בכימיה אורגנית) NMR–ג"תמ(גרעינית 

2', ש, בביוכימיה ובביורפואה

Selected Applications of Nuclear Magnetic 
Resonance (NMR) in Organic Chemistry, 
Biochemistry and Biomedicine

תהליכי� ,  של תרכובות אורגנומטליותNMRולארומטיות , היסט כימי כפרמטר לקביעת צפיפות מטע�
, J-resolved ,Cosy: ממדי-ג דו"תמ, NMRמדידת דיפוזיה בעזרת , T2 ,T1 ,T2, זמני רלקסציה, NMR)דינמיי� ב

LRCosy ,Nosey ,C/H correction , עקרונות ההדמיה בעזרתNMR , טכניקות של ספקטרוסקופיה ממוקדת
.יישומי� של הדמייה ושל ספקטרוסקופיה ממוקדת במרחב בחקר המוח, במרחב

.ספקוטרוסקופיה מגנטית או יישו� שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית:  דרישות מוקדמות
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Introduction to Chemical Dynamics מבוא לדינמיקה כימית–0351.3814

תאוריה.1
דינמיקה ; משוואות התנועה של דינמיקה קלאסית; סקלות זמני�; היררכיה של משוואות תנועה

; ההתפתחות בזמ� של מערכת קוונטית ע� מצבי� דיסקרטיי�; נמיקה אקראיתקוונטית ודי
; קלאסית)דינמיקה סמי; )מנהור(תהליכי חלחול ; תהליכי פיזור; ההתפתחות בזמ� של מצב מותחל

אינטראקציה של מערכת מולקולרית ע� ; )קוונטית)קלאסית(מכניקה מעורבת ; גלתנועת חבילו
.שדה קלרינה

:דו כמה מהנושאי� הבאי� יילמ–שימושי�.2
.מולקולריי�)פוטנציאלי אינטראקציה פני� ובי�; ריאקציות כימיות בפאזה גזית•
.RRKMתיאוריית ; תיאוריית מצב המעבר:  מולקולריות-ריאקציות חד•
.העברת אנרגיה בהתנגשות; חתכי פעולה; התנגשויות ריאקטיביות:  ריאקציות מסדר שני•
; פיזור קרינה; זמני חיי� של מצבי� מעוררי�; בליעה- פסי: קרינה-אינראקציה ע� שדות•

.פוטוניי�-תהליכי� רב
ממסי� ; ריאקציות נשלטות דיפוזיה; משוואות הדיפוזיה:  דינמיקה כימית בתמיסות•

.מוביליות והולכה; תמיסות יוניות; השפעת ממס על ריאקציה כימית; דיאלקטריי�
אלקטרוני� והולכה ; העברת אנרגיה; ברציוניתפונוני� ורלקסציה וי:  דינמיקה במוצקי�•

.מגעי� מולקולריי�; אלקטרונית
.ריאקציות הטרוגניות; דזורפציה; ספיחה; אקומודציה:  דינמיקה של משטחי�•
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הלימודי לתואר שני

ביקסו�. מ' פרופ:  ר הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר"יו
קשמ� . י' פרופ:  יוע� לכימיה אורגנית

אייזנר. א' פרופ:  יוע� לכימיה פיזיקלית ולאלקטרוכימיה
קלפטר. י' פרופ:  יוע� לפיזיקה כימית

עמנואל פלד' פרופ:  יוע� למסלול מדע החומרי�

� ומבנה הלימודי�מטרת הלימודי
כלל שנתיי� וכוללי� קורסי� -נמשכי� בדר , בכימיה) .M.Sc" (מוסמ  אוניברסיטה"הלימודי� לתואר 

. שעות סמסטריאליות ועבודת מחקר באחד מתחומי הכימיה26262626בהיק$ של 
: הספר לכימיה מתקיימי� בשני מסלולי�-לימודי ההתמחות בבית

כימיה פיזיקלית ופיזיקה כימית ; כימיה אורגנית; אלקטרוכימיה:  מוסמ  אוניברסיטה בכימיה בתחומי�
.ומוסמ  אוניברסיטה בכימיה במסלול מדע החומרי�

מוסמ� אוניברסיטה בכימיה
:מסלולי ההתמחות

אלקטרוכימיה
, דלק'תאי.יי� אלקטרוליטיי� במתכות פעילותכימיה אלקטרואנליטית וציפו, ריאקציות אלקטרודיות

.דלק'מברנות לתאיקטליזטורי� ומ
.ובמוצקי� מוליכי יוני�, מנגנוני מוליכות בממיסי� מעורבי�

.QCM, משטחי ביניי�, מצברי� וסוללות עתירי אנרגיה

כימיה אורגנית
NMR כימיה סופראמולקולרית ומדידות דיפוזיה באמצעות –כימיה אורגנית פיזיקלית וביופיזיקלית•

. המבוססות על מדידות דיפוזיה במערכות חיות.M.R.Iשיטות פיתוח . של מערכות סופראמולקולריות
.  בידוד וקביעת מבנה של חומרי טבע פעילי� ביולוגית מיצורי� ימיי� ומציאנובקטריה–חומרי טבע•

.פעילות של תרכובות הטרוציקליות/מחקר מבנה. ביוסינתזה של חומרי טבע בציאנובקטריה
.כימיה סופראמולקולרית. קר בסיסי וישומי בקטליזה מח–מתכתיות'כימיה של תרכובות אורגנו•
Catalytic) שימוש בנוגדני� לקטליזה של ריאקציות כימיות –סינתזה ביואורגנית• Antibodies).
. פיתוח שיטות פלואורינציה חדישות של תרכובות אורגניות–כימיה של פלואור•
.אניוני� פולימריזציה אניונית וכימית של קרב–כימיה של פולימרי� •
.כימיה קומבינטורית•
.סיליקו�'כימיה של תרכובות אורגנו•
.פולימרי� קירליי� וכימיה ירוקה, קטליזה אסימטרית•

כימיה פיזיקלית
המחקר עוסק באחת הבעיות המרכזיות בכימיה ובפיזיקה של :   תיאוריה והדמיה----פני שטח ----חיכו� על

.מוגבלות ע� פוטנציאל להשלכות יישומיות חשובותחומרי� ומנגנוני� של תהליכי� דינמיי� בסקאלות 

איפיו� תרכובות , חקר מבנה ותנועה מולקולריי� בגבישי�:   וכימיה מבניתXXXXקריסטלוגרפיה של קרני 
כימיה . חקר תופעות אינקלוזיה ושיטות הפרדה בעזרת�, מתכתיות וחומרי טבע חדשי�-אורגנו

.רטיתכימיה קלט, הנדסה גבישית, סופראמולקולרית

שימושי� . (.M.R.I) והדמיה (.N.M.R)פיתוח שיטות חדשות לספקטרוסקופיה :  תהודה מגנטית גרעינית
מחקר לשימור הלב ומנגנוני פעולה של , מטבוליז� ברקמות חיות, לקביעת מבנה של מולקולות ביולוגיות

.כימותרפיה של סרט�
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פיזיקה כימית
 ריאקציות כימיות והעברת אנרגיה במולקולות ובפאזות מעובות ,תהליכי רלקסציה, מצבי� אלקטרוניי�

).מוצקי� ונוזלי�(
.פוטוניי� ותופעות קוהרנטיות'תהליכי� רב, מולקולות בשדות קרינה חזקי�

.קוליות-חקר מולקולות בעזרת אלומות על
.תהליכי העברת אלקטרוני�

.דינמיקה של פיזור מולקולרי ממשטחי� ויישומי� אנליטיי�
.יאוריה של תהליכי� במערכות ביופיזיקליותת

.כימיה קוונטית וחישובי פיזור אלקטרוניי�
.גופיות-חישובי� מולקולריי� בשיטות רב

.צברי� אטומיי� מולקולריי�
.חקר משטחי� בשיטת מיקרוסקופיית השדה הקרוב

מוסמ� אוניברסיטה בכימיה  במסלול מדע החומרי

:מסלולי התמחות

EDS+  TOF – SIMS, FEG-TEM, HRSEM, SEM: ומרי� בשיטות הבאותאפיו� ח•
XPS, XRD, TGA, DSC  

אלקטרוניות ומגנטיות של, תכונות אופטיות. הכנה ומניפולציה של ננו גבישי�, ננו כימיה•
.התקני� אלקטרוניי� ומגנטיי�'ננו, גבישי�'ננו

חומרי אנודות וקטודות חדשי� , ריי�אלקטרוליטי� פולימ, ממברנות וקטליזטורי� לתאי דלק•
.מיקרו מצבר על שבב סיליקו�, לסוללות ליתיו�

. QCMטריבולוגיה , משטחי ביניי�•
.תכנו� פולימרי� גבישיי� ויישומיה�, הנדסה גבישית•
.שיקוע מתכות ומסגיה�•
ממברנות דינמיקה של יוני� באלקטרוליטי� מוצקי� וב, תהליכי� בפזות מעובות ועל משטחי�•

.ביולוגיות
.MRI– ו   NMRלימוד מבנה חומרי� בעזרת •
.אוליגומרי� ופולימרי� פונקציונליי� לשימושי� אלקטרוניי� ואלקטרואופטיי�•
.מיקרוסקופית שדה קרוב של משטחי�•
חומרי� מזופורוזיביי� , מולקולריי�'הכנת מבני� והתקני� סופרא, מערכות קטליטיות לפלמור•

.רומיי�ופוטוכ
. בידוד וקביעת מבנה–חומרי טבע פעילי� ביולוגית •
.מערכות  על מולקולריות•
.סינתזה על מצע מוצק וכימיה קומבינטורית•
.אלקטרוניות ומוליכות בננו חומרי�, תאוריה וחישובי� לתכונות מבניות•
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תכנית הלימודי

'נק
זכות

'סמ                    ש המורהש  הקורס
מספר 
הקורס

קורס קד משות�
3 חומרי�'מבוא למדע והנדסת א 0542.3260

) נקודות6666(חובה במסלול קורסי.  א
3 תכונות ומבנה של חומרי� א 0321.4150
3 שמושי� של חומרי� ב 0581.5100

סמינר משות$ ב+א 0581.5000

) נקודות11–6(קורסי בחירה במסלול .  ב
2 חומרי�בניתוח שיטות חדשות  א 0521.5500
2 ב אנליטית�אלקטרונימיקרוסקופית  0581.5110
4 שכבות דקות ופני השטח, מעבדה באפיו� חומרי� ב 0581.4156

*) נקודות16–8(קורסי  בחירה  בכימיה .   ג
2 כימיה של ננו חומרי� ב 0351.4039
3 א בכימיה פיזיקליתשיטות ניסיוניות מתקדמות 0351.4105
3 דינמיקה כימית בפזות מעובות א 0351.4017
2 מבוא לכימיה של פולימרי� א 0351.4322
2 2כימיה תרופתית ב 0351.4813
2 ב פרקי� נבחרי�–חומרי טבע 0351.4020

2
, שימושי� נבחרי� של תהודה מגנטית גרעינית בכימיה אורגנית

ביוכימיה ורפואה
ב 0351.3813

2 שיטות הפרדה בכימיה אורגנית ב 0351.4278
2 כימיה אורגנו מתכתית א 0351.4310
2 פרקי� נבחרי� בכימיה אורגנו מתכתית ב 0351.4312
3 פיזיקה כימית של תמיסות פולימרי� א 0351.4809

.והפקולטה להנדסהס לפיזיקה"התלמידי� יכולי� לבחור ג� קורסי� מהתכנית במדע החומרי� של ביה*



כימיה 117

סדרי הלימודי

לימודי השלמה לא ייחשבו .  שעות סמסטריאליות26262626 הנדרש מתלמיד הוא מספר שעות הלימוד.1
.ל"במכסת השעות הנ

.חייב למצוא מנחה עד תחילת לימודיו, 80–75אשר ממוצע ציוניו בתואר ראשו� הוא בי� ,  תלמיד.2

. יש להגישה עד תחילת שנת הלימודי�. הספר-תכנית הלימודי� טעונה אישור ועדת ההוראה של בית.3
.יציי� בעת הרשמתו את התחו� שבו הוא מעוניי� להתמחות, עמד הנרש� ללימודי תואר שניכל מו

ידי נוכחות במש  ארבעה סמסטרי� -ה� על, על התלמיד להשתת$ באחד מהסמינרי� המחלקתיי�.4
ההשתתפות בסמינר מקנה נקודות . ידי מת� הרצאה אחת לפחות במהל  הלימודי�-לפחות וה� על

השתתפות ביותר מסמינר מחלקתי אחד לא תוסי$ . בע שעות סמסטריאליותער  לאר-זכות שוות
.נקודות זכות

.שנכשל בשני קורסי� או יותר, להפסיק לימודיו של תלמיד, לפי שיקוליה, ועדת ההוראה רשאית.5

.רבי� מקורסי הלימוד ניתני� בתדירות של אחת לשנתיי� או יותר.6

תת$ בהיק$ מצומצ� בקורסי� מתכניות הלימודי� להש, באישור ועדת ההוראה, התלמידי� רשאי�.7
רפואה והנדסה ובמכו� , בפקולטות למדעי החיי�, של חוגי� אחרי� בפקולטה למדעי� מדוייקי�

.להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעי�

כלל לא יאושרו קורסי� מתואר ראשו� שבתחו� התמחותו של הסטודנט לצור  צבירת נקודות -בדר .8
ללימודי כימיה ) או השלמה(דרישה מוקדמת .  ייחשבו כקורסי השלמה בלבדקורסי� אלה. זכות

".כימיה אורגנית פיזיקלית"ו" כימיה אורגנית מתקדמת"אורגנית יהיו הקורסי� 

ההשתתפות בקורסי� שיש לה� דרישות מוקדמות מותנית בהשתתפות בקורסי� המהווי� דרישות .9
.נא ראה ברשימת תכני הקורסי�. יוע� ובתיאו� ע� הדומי� לה�מוקדמות או בקורסי� 

קורס זה לא ייחשב . ישתתפו בקורס זה יחד ע� תלמידי תואר ראשו�, תלמידי� שלא למדו תכנות.10
. השעות26262626במכסת 

.שעת מעבדה נחשבת כחצי שעה לצור  מילוי מכסת השעות הנדרשות ולשקלול הציו�.11

. $ בקורס בטיחות ולסיימו בהצלחהחייב כל תלמיד להשתת, בשנת לימודיו הראשונה לתואר השני.12
לא יוכל להמשי  בלימודיו , ל"תלמיד אשר לא יסיי� חובותיו בקורס עד תו� השנה הראשונה כנ

.לימוד הקורס אינו מקנה נקודות זכות. אלא לאחר השלמת הקורס, הספר לכימיה-בבית

. רת בטיחותעל טופס הצה, לפני תחילת לימודיו, חובה על כל תלמיד לתואר מתקד� לחתו�.13
והיחודיות למעבדה בה , הספר לכימיה'ההצהרה דנה בחובת ציות להוראות הבטיחות הכלליות בבית

.עוד נמשכי� לימודי התלמידההצהרה תהיה תקפה כל. הוא עובד
.א� לא יחתו� על הצהרה זו, יופסקו מיידית לימודיו של התלמיד

הוראות בטיחות
".ימודי� לתואר הראשו�הל"במבוא " הוראות הבטיחות"ראה 



118כימיה

עבודת גמר

חייב להגיש , פרט לתלמידי� העוברי� למסלול הישיר לתואר שלישי, כל תלמיד בלימודי התואר השני.1
.עבודת גמר

עד תחילת הסמסטר השני של שנת הלימודי� , על התלמידי� לבחור במנחה ובנושא לעבודת הגמר.2
תלמיד אשר לא ימצא .  ובאישור ועדת ההוראהבחירת הנושא מותנית בהסכמת המנחה. הראשונה

.יופסקו לימודיו, מנחה עד תחילת הסמסטר השני של שנת לימודיו הראשונה בתואר שני

בעיבוד החומר המדעי וסיכומו צריכה לבוא לידי . הספר לכימיה-עבודת הגמר מתבצעת במסגרת בית.3
 בפועל וכושר הניתוח שלו בביצוע יכולתו לבצע מחקר, ביטוי יכולתו של התלמיד לחשיבה עצמאית

להפסיק לימודיו של תלמיד אשר לא עמד , פי שיקוליה-על, ועדת ההוראה רשאית. עבודת הגמר
.בדרישות במסגרת לימודיו

בחינת גמר
בחינת הגמר אמורה להשלי� את עבודת הגמר בכ  שהיא בודקת את בקיאות התלמיד בנושאי� הקשורי� 

.ידי ועדת ההוראה-ידי ועדת בוחני� המתמני� על- נערכת עלהבחינה. בעבודת הגמר שלו

הציו� הסופי
:בנוי מהמרכיבי� הבאי�" מוסמ  אוניברסיטה"הציו� הסופי לתואר 

40%–ממוצע ציוני הקורסי�
40%–ציו� עבודת הגמר
20%–ציו� בחינת הגמר

המתפרסמי� בפתחו של , לתואר השניובתקנו� הלימודי� , עיי� ג� בפרק על סדרי הלימודי� והתקנות
.ידיעו� זה
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במקצוע הכימיה " מוסמ�"רשאי לפנות בבקשה להתקבל כמועמד למסלול זה מי שקיבל את התואר 

(80)"טוב"בציו� משוקלל של , באחד המוסדות המוכרי� להשכלה גבוהה באר!, או בשטח קרוב
. לפחות85גמר שציונה הוא �והכי� עבודת, לפחות
ל צרי� להיות בעל נתוני� אשר לדעת הוועדה היחידתית ה� מקבילי� "יד מאוניברסיטה בחותלמ

על התלמיד להמציא . ל"לאשר חריגה מ� הציוני� הנ, במקרי� מיוחדי�, הוועדה יכולה. לאמור לעיל
.מכתבי המלצה מאנשי סגל המעידי� על התאמתו ללימודי דוקטורט2

:גמר�ללא עבודת" מוסמ�"בעל תואר 
פרוייקט מחקר השקול , חודשי�12במש� תקופה שלא תעלה על , יתקבל כמועמד רק לאחר שיכי�

—נדרש ציו� ממוצע על העבודה והבחינה. גמר בתואר מוסמ� וייבח� עליו�מבחינת היקפו לעבודת
מכתבי המלצה מאנשי סגל המעידי� על התאמתו ללימודי 2על התלמיד להמציא . לפחות85

.דוקטורט

בות מועמדחו.א
)קורסי�(תכנית לימודי� )1

קורסי� בהיק$ , על המועמד להשלי� תו� שנתיי�מתוכ� , ס"ש20מכסת הקורסי� הינה 
כלל מתו� �קורסי� אלה נבחרי� בדר�. ס כפי שמטילה עליו הוועדה היחידתית"ש12של 

עליו להשתת$ בסמינרי� , בנוס$. הספר לכימיה�תכנית הקורסי� לתואר השני של בית
.)נקודות4 (מהל� לימודיוב

בחירת מנחה)2
ובסיומ� יבחר , המועמד חייב לקיי� ראיונות ע� ארבעה חברי סגל שבתחו� של התעניינותו

.לעצמו מתוכ� את המנחה

תכנית מחקר)3
חודש מיו� התקבלותו תכנית מחקר באישור המנחה המיועד 12המועמד יגבש ויגיש תו� 

�לדחות את מועד ההגשה ב, ור הוועדה היחידתיתובאיש, פי בקשה מיוחדת�על, נית�(
).חודשי�6

:ערוכה לפי הסעיפי� הבאי�) עמודי�10בהיק$ של עד (התכנית 
.תיאור נושא המחקר ומטרתו)א
.ידי המחבר�ידי אחרי� ועל�סקירת המחקרי� שנעשו בעבר בנושא על)ב
.הרעיונות המנחי� והנחת היסוד של המחקר)ג
.חקרהשיטות המוצעות לביצוע המ)ד
.התרומה המשוערת של המחקר לנושא הנדו� בו)ה
.ביבליוגרפיה)ו

מעבר למעמד של תלמיד.ב
הבודקת את התכנית ועורכת למועמד בחינה , ההצעה לתכנית המחקר מועברת לועדת הבוחני�

.בבחינה נלקחות בחשבו� ערכה המדעי של התכנית והאפשרות הטכנית של ביצועה. פה�בעל
הוועדה היחידתית , ידי ועדת הבוחני��חר אישור התכנית עלהמועמד יתקבל כתלמיד לא

.והוועדה האוניברסיטאית
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המסלול הישיר.2

:רשאי לפנות לועדה בבקשה להתקבל למסלול זה.א

והמציא המלצות בכתב משני ,  ומעלה90בציו� משוקלל " בוגר"תלמיד מצטיי� שקיבל תואר )1
. המחקרי שלואנשי סגל על הצטיינותו בלימודי� ועל הפוטנציאל

 מיכסת — בסמסטר הראשו� להתקבלותו—חייב להשלי�, תנאי�לאחר התקבלותו על
. ומעלה85בציו� משוקלל , ס לפחות"ש10בהיק$ , "מוסמ�"לימודי� מתו� תכנית לימודי ה

השלי� בלימודי ,  ומעלה85בציו� משוקלל של " בוגר"תלמיד תואר שני אשר סיי� לימודי )2
85בציו� מינימלי משוקלל של ) שעות סמסטריאליות10לפחות (חד סמסטר א" מוסמ�"ה

וקיבל המלצות בכתב משני אנשי סגל על הצטיינותו בלימודי� ועל הפוטנציאל המחקרי 
רשאית הוועדה לאשר חריגה מ� , במקרי� של הישגי� לימודיי� או מחקרי� מיוחדי�. שלו

. הנקוב לעיל"בוגר"הציו� המינימלי בתואר 

פרוייקט מחקר.ב
) עמודי� מודפסי�20עד (תנאי חייב להגיש פרוייקט מחקרי קצר �תלמיד שהתקבל כמועמד על

על התלמיד להכי� ולהגיש . סיכו� של מחקר בהיק$ מצומצ� על בעיות שבתחו� התמחותו: כגו�
.את הפרוייקט תו� שנה מתחילת לימודיו במסלול הישיר

בחינת הכשירות.ג
 לפחות והגשת פרוייקט 85ס בציו� משוקלל של "ש10ימודי� בהיק$ לאחר השלמת מיכסת ל

תנאי לעמוד בבחינת כשירות לש� בדיקת ידיעותיו בתחו� �יהיה על המועמד על, המחקר
ידי �ידי בוחני� שייקבעו על�פה על�הבחינה תהיה בעל. התמחותו וכושרו בעבודת מחקר עצמאית

.הוועדה

חובות מועמד.ד
:ייב המועמדל ח"לאחר האישור הנ

�שני� מתחילת לימודי המוסמ� שלו את מיכסת הלימודי� שאושרה לו על3להשלי� תו� )1
.השעות דלעיל10מיכסה זו כוללת את . שעות44ידי הוועדה עד להיק$ כולל 

זאת לאחר שקיי� סדר ראיונות ע� ארבעה חברי סגל שבתחו� הרחב (לבחור לעצמו מנחה )2
.ר הסגל הנבחרבהסכמת חב, )של התעניינותו

תכנית המחקר.ה
.תכנית מחקר באישור המנחה המיועד" בחינת הכשירות"חודשי� ממועד 12תו� , המועמד יגיש

".מסלול הרגיל" ראה לעיל ב—מבנה תכנית המחקר והמעבר למעמד של תלמיד
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מהל� הלימודי� והמחקר

)כולל שפה זרה(תכנית לימודי� .1
תלמיד אשר השלי� בלימודי התואר השני . מיד תכנית לימודי�הוועדה היחידתית מאשרת לכל תל

.הכל�ס ס�"ש16ס יחוייב במיכסה של "ש30מיכסת קורסי� של 
יחוייב בהשלמה עד , אביב�ס בלימודיו לתואר שני באוניברסיטת תל"ש�30תלמיד שהשלי� פחות מ

.ס בשני התארי�"ש46לס� 
ס במסלול "ש44או במיכסת (ס "ש�20יל� יחוייב בו וא"תלמיד ממוסד אחר שהחל לימודיו בתשנ

או להציג פטור מתאי� , תלמיד חייב להיבח� בקורס כתיבה מדעית באנגלית ובקורס בטיחות). הישיר
.מקורסי� אלה

ח התקדמות שנתי"דו.2
.ח על התקדמותו בעבודה המחקרית"על התלמיד להגיש מדי שנה דו

מש� הלימודי�.3
מש� הזמ� . שני� מהמועד שבו התקבל כמועמד5בודת הדוקטור תו� על התלמיד להגיש את ע

חריגה מפרקי זמ� אלה . המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיו� אישור תכנית המחקר
.טעונה אישור מיוחד

.יואר� מש� עבודת המחקר לפרק זמ� נוס$, הוחל$ נושא המחקר או הרכב ההנחיה

עבודת הדוקטור ושיפוטה.4

I.הגשה ומתכונת
הוועדה תמנה . ע� סיו� הלימודי� יגיש התלמיד את החיבור באישור המנחה לוועדת היחידתית

ועדת שופטי� אשר תעביר המלצותיה לוועדה היחידתית ולאישור סופי של הוועדה 
.האוניברסיטאית

II.הענקת תואר
 התואר יוענק .ע� תו� הליכי השיפוט" לפילוסופיהדוקטור"תלמיד זכאי לשאת את התואר 

.אוניברסיטאי המתקיי� אחת לשנה�בטקס כלל

הוראה"מילגות קיו� ושכר.5
הספר �תלמיד המעוניי� בקבלת מילגה יפנה את הבקשה מייד לאחר התקבלותו אל מזכירות בית

.לכימיה
המילגה תינת� במהל� השנה . היותר�לימוד לכל�שנות4תוענק למש� , במידה ותאושר, קיו��מילגת

.חודשיי��ורי� דושע�6ב
.התשלומי� צמודי� למדד יוקר המחיה

):2003נכו� לחודש מר!(סכומי המילגות 
;ח לחודש"ש3,580—)'תלמיד שלב א(' רמה ג
.ח לחודש"ש4,110—)'תלמיד שלב ב(' רמה ד

הצטיינות בלימודי� , פי קריטריוני� של מצב כלכלי�תוענקנה מילגות על, בנוס$ למלגות קיו�
.מהוכדו

. ישול� מדי חודש—הספר�פי צרכי בית�על, שכר תמורת הדרכה ותרגול

לימוד"שכר.6
חייב המועמד להסדיר את , ע� זאת. הלימוד�זכאי לפרס לימודי� למימו� שכר, תלמיד המקבל מילגה

.התשלומי� הנלווי� לשכר הלימוד במועד


