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המגמה למדע כללי

במגמה למדע כללי" בוגר אוניברסיטה"תכניות הלימודי� לתואר 

:המגמה למדע כללי מציעה את תוכניות הלימודי
 הבאות

).ס" ש�126כ (.B.Scחוגית במגמה למדע כללי לתואר -תכנית לימודי
 חד.1

).ס" ש�70כ ((.B.Sc)אחרת חוגית במגמה למדע כללי ובחוג נוס� מפקולטה -תכנית לימודי
 דו.2

חוגית במגמה למדע כללי -תכנית לימודי� חד
 במגמה למדע כללי.B.Sc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

להקנות לתלמידי
 ידיעות רחבות בתחומי
 השוני
 של המדעי
 תכנית הלימודי
 במגמה זו מכוונת
" בוגר אוניברסיטה"תלמידי
 תואר בתו
 לימודיה
 יקבלו ה. המדויקי
 ולא התמחות במקצוע יחיד


.בלימודי
 כלליי
 של המדעי
 המדויקי
המגמה מיועדת לתלמידי
 השואפי
 להרחיב את השכלת
 במדעי
 המדויקי
 ולמלא תפקידי
 במינהל 

.הדורשי
 ידע בסיסי במדעי
 אלה ולתלמידי
 המתעתדי
 לעסוק בהוראה, הציבורי והפרטי

"אוניברסיטהבוגר "מהל� הלימודי� לתואר 
 
משלושת התחומי
 .  תחומי לימוד עיקריי
 ותחו
 לימודי
 משלי
3הלימודי
 במגמה כוללי


באחד , באישור היוע$, כתחו
 שלישי יבחר התלמיד.  ה
 חובה- מתמטיקה ופיזיקה -שניי
 , העיקריי

כתחו
 . מחשבמדעי ה, סטטיסטיקה, גיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל, כימיה: מהתחומי
 הבאי

, פילוסופיה, חינו&, גיאוגרפיה: כגו%, באחד ממגוו% תחומי
, באישור היוע$, השלמה יבחר התלמיד
.קולנוע, הנדסה, כלכלה, פסיכולוגיה

בתיאו
 ע
 (או בפיזיקה מורחבת , כמו כ% יוכל התלמיד לבחור תחו
 לימודי
 במתמטיקה מורחבת
.דעי
 מדויקי
וכ% תחו
 השלמה בתו& הפקולטה למ, )היוע$


כמו . א
 כי מסיבות טכניות קשה לפעמי
 לסיי
 תו& תקופה זו , מש& הלימודי
 לתואר הוא שלוש שני

וזאת כדי להקל על תלמידי
 עובדי
 , כ% קיימת אפשרות להארי& את מש& הלימודי
 עד לחמש שני


.אהתלמיד המבקש ללמוד לימודי
 חלקיי
 יפנה בבקשה אל ועדת ההור. בלימודיה
לאחר . רצוי כי יבחרו בקורסי
 מהחוג לחינו& כלימודי השלמה, תלמידי
 המתעתדי
 לעסוק בהוראה

יירשמו תלמידי
 אלה ללימודי הוראה במטרה לקבל מבית , "בוגר אוניברסיטה"תו
 לימודיה
 לתואר 

ית הספר מספר המקומות בב. הספר לחינו& תעודת הוראה בתחומי הלימודי
 בפקולטה למדעי
 מדויקי

.והתלמידי
 חייבי
 לעמוד בדרישות הקבלה של בית הספר לחינו&, לחינו& מוגבל
הוראת , בפקולטה לניהול: לימודי תואר שני הפתוחי
 בפני בוגרי המגמה ה
 במספר תחומי
 כגו%

 
) הפקולטה להנדסה(הנדסה -ביו, )ס לרפואה"ביה(מדעי הרפואה , )ס לחינו&"ביה(המדעי
 המדויקי
כל זאת בכפו� לתנאי הקבלה ולימודי ההשלמה הנדרשי
 ). מדעי הרוח(די תעודה בעתונאות ולימו

.בפקולטאות המתאימות

תכנית הלימודי�
תוכניות . התכנית טעונה אישור היוע$. על התלמיד להגיש הצעה לתכנית לימודי
 לפני תחילת כל סמסטר


, פיזיקה, מתמטיקה: הלימודי
 המפורטות להל% כוללות את קורסי הלימוד בכל אחד מהתחומי
 הבאי
יקה פיז, מתמטיקה מורחבת, מדעי המחשב, סטטיסטיקה, גיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה, כימיה

הספר לחינו& עשויי
 לחול -מאחר ובתוכניות של בית. מורחבת וכ%  מידע על לימודי השלמה בחינו&
הספר -י בית"על התלמידי
 לעי% ג
 בפרטי התוכניות המתפרסמות ע, שינויי
 ג
 לאחר פרסו
 ידיעו% זה

ראשונה ולקחת רצוי להחליט כבר בשנה , בעיקר בגיאופיזיקה וכימיה, באשר לתחו
 השלישי. לחינו&

.וזאת כדי לעמוד בתנאי דרישות הקד
 של קורסי
 מתקדמי
, קורסי
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דרישות מוקדמות

.על התלמיד לעיי% בתכנית הלימודי
 של כל חוג וחוג באשר לדרישות המוקדמות של הקורסי
 השוני

תנאי המעבר
אול
 על התלמיד חלי
 , סהתלמיד לומד ומקבל את ציוניו בהתא
 לסדרי הלימודי
 בחוג בו נלמד הקור

.תנאי המעבר של המגמה למדע כללי

בקורס סמסטריאלי אחד או בשני ) עבר את הבחינות או לא ניגש אליה%לא(תלמיד אשר נכשל .א
א& יהיה עליו לתק% את כשלונותיו , יוכל להמשי& את לימודיו, קורסי
 סמסטריאליי
 בלבד

.*רסס בו נלמד הקו"בהתא
 לתקנות המקובלות בביה

בשלושה קורסי
 סמסטריאליי
 לא ) ניגש אליה%עבר את הבחינות או לאלא(תלמיד אשר נכשל .ב
בשנת ) לימוד ובחינה(במקרה זה יוכל לחזור . פ תכנית רגילה"יוכל להמשי& את לימודיו ע

כשלו% חוזר באחד מקורסי
 אלו יביא להפסקת . רק בקורסי
 בה
 נכשל* הלימודי
 הבאה
.לימודיו

בארבעה ) ניגש אליה%עבר את הבחינות או לאלא(אשר נכשל , תלמיד הלומד על פי תכנית רגילה.ג

.יופסקו לימודיו בתו
 שנת הלימודי
, קורסי
 סמסטריאליי

בהתאמה , חישוב הכשלונות יהיה יחסית לכלל תכנית לימודיו, תלמיד הלומד לימודי
 חלקיי
.ד
.ימודי
 מלאה הגורר הפסקת לימודי
לאותו יחס הכשלונות בתכנית ל

.בקורס עליו הוא חוזר יופסקו לימודיו) נכשל או לא ניגש לבחינה(תלמיד אשר לא עבר את הבחינה .ה

, בחוג למתמטיקה מיד בסמסטר הבא; )לימוד ובחינה(הספר לכימיה ולמדעי המתמטיקה יש לחזור על הקורס �בקורסי בתי*
החוג לגיאופיזיקה ולמדעי
 פלנטריי
 והמגמה , ס לפיזיקה ואסטרונומיה"בקורסי ביה. די
 הבאהבחוג לכימיה בשנת הלימו

.למדע כללי יש להיבח% בקורס בשנת הלימודי
 הבאה



מדע כללי 273

:*להל� רשימת הקורסי� הניתני� במסגרת תחומי הלימוד השוני�

מתמטיקה

'שנה א

סוג 
הקורס

היק� הקורסש� הקורסהקורס' מס

:נית� לבחור באחת משלוש תכניות הלימוד הבאות
1תכנית 

5'ש2'ת1מבוא מתמטי לכימאי� 0351.1820
4'ש1'ת2מבוא מתמטי לכימאי� 0351.1821
4'ש2'תחשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי0321.1833

חובה

3'ש1'ת1מבוא לאלגברה0366.1119

2תכנית 
")גיאופיזיקה"ומומלצת לבוחרי� בתחו� " פיזיקה מורחבת"חובה לבוחרי� בתחו� (

4'ש2'ת1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 0321.1116
4'ש2'ת2מבוא מתמטי לפיזיקאי� 0321.1117 ובהח
4'ש2'תחשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי0321.1833

3תכנית 
")מדעי המחשב"או בתחו� " מתמטיקה מורחבת"חובה לבוחרי� בתחו� (
3'ש1'ת1מבוא לאלגברה 0366.1119
3'ש1'ת2מבוא לאלגברה 0366.1120
4'ש2'ת1חשבו� אינפיניטסימלי 0366.1121

חובה

4'ש2'ת2חשבו� אינפיניטסימלי 0366.1122
שעות22222222––––18181818כ"סה

'או ב' שנה א

סוג 
הקורס

היק� הקורסש� הקורסהקורס' מס

3'ש1'תמבוא כללי למדעי המחשב0366.1106
3'ש1'תמבוא לחישוב נומרי0366.2008
סטטיסטיקההסתברות ו0321.1836

")סטטיסטיקה"חובה לבוחרי� בתחו�  (או
3'ש1'ת חובה

3'ש2'תמבוא להסתברות0365.1102
עותש13131313––––12121212כ"סה

:כדלהל�, לפי מפתח המבוסס על קידומת מספר הקורס, נית� למצוא תכני הקורסי� ברשימות הקורסי� של החוגי� השוני�*
פיזיקה–0321
גיאופיזיקה–0341
כימיה–0351
סטטיסטיקה–0365
מתמטיקה–0366
מדעי המחשב–0368
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)שעות8 ('או ג' שנה ב

סוג 
הקורס

היק� הקורסש� הקורסהקורס' מס

*1יסודות המתמטיקה0311.2824
חובה

*2יסודות המתמטיקה0311.2825
כ"סה

פיזיקה

'שנה א

סוג 
הקורס

היק� הקורסש� הקורסהקורס' מס

1' מעבדה בפיזיקה א0311.1822
)ס לפיזיקה ואסטרונומיה"במסגרת ביה(

3'מ

2' מעבדה בפיזיקה א0311.1823
)ס לפיזיקה ואסטרונומיה"במסגרת ביה(

3'מ

4'ש2'ת1' פיזיקה כללית א0351.1810

החוב

4'ש2'ת2' פיזיקה כללית א0351.1812
שעות18181818כ"סה

)שעות15 ('שנה ב

סוג 
הקורס

היק� הקורסש� הקורסהקורס' מס

4'ש2'תמבוא כללי לפיזיקה מודרנית0311.2821
4'מ)'טר אסמס (1' מעבדה בפיזיקה ב0321.2122 חובה

3'ש2'ת'פיזיקה כללית ב0351.2803
שעות9999כ"סה

)שעות 8–6 ('שנה ג

סוג 
הקורס

היק� הקורסש� הקורסהקורס' מס

3'ש1פיזיקה קוונטית0311.3820חובה

שעות3333כ"סה

ה וטר� "הלימודי� תשס'תלמידי� המתכונני� לסיו� לימודיה� לתואר עד סו� שנת. ה"הלימודי� תשס'לא יינת� בשנת*
.ד"שסהלימודי� ת'חייבי� ללמוד אות� בשנת, למדו קורסי� אלה
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קורס בחירה
בחוג לפיזיקה או ' או ג' שעות סמסטריאליות מתו* תכנית הלימודי� הרגילה לשנה ב 5–3קורס בהיק� של 

.בחוג לגיאופיזיקה ולמדעי� פלנטריי�

תחומי בחירה

פיזיקה מורחבת

שעות סמסטריאליות בנוס� ללימודי החובה בתחו� 30-בהיק� של כ, תכנית הלימודי� בתחו� זה
1מבוא מתמטי לפיזיקאי� "' מיד הבוחר בתחו� זה ילמד בשנה אתל. תיקבע בתיאו� ע� היוע+, הפיזיקה

.במסגרת לימודי החובה במתמטיקה" 2'ו

כימיה

'שנה א

היק� הקורס ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

6 ת"שו 1כימיה כללית  0351.1105

5 ת"שו 3כימיה כללית  0351.1104

7 'מ )'סמסטר ב (1מעבדה בכימיה  0351.1108

3 ת"שו מבוא לכימיה אורגנית 0351.1109

חובה

שעות21212121 כ"סה

'שנה ב

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק� הקורס

1'ת4'ש1כימיה אורגנית 0351.2304חובה
שעות5555כ"סה

'שנה ג

סוג 
הקורס

היק� הקורסש� הקורסהקורס' מס

)או קורסי� אחרי� בתאו� ע� היוע+(קורסי� מתו* הרשימה הבאה 

7ת"שו1כימיה פיזיקלית 0351.2202

4'מ)'סמסטר ב (1מעבדה בכימיה פיזיקלית0351.2213 בחירה

5ת"שו1ביוכימיה 0351.2809

שעות10101010––––6666כ"סה
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גיאופיזיקה

'שנה א

היק� הקורס ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

3 ת"שו )'א'סמ (מבוא לגיאולוגיה 0341.1206

3 ת"שו )'ב' סמ (מבוא לגיאופיזיקה 0341.1201

3 ת"שו )'א' סמ (מבוא למדעי� פלנטריי� 0341.1203

4 ת"שו )'ב' סמ (מבוא למדעי האטמוספירה 0341.1200

חובה

שעות13131313 כ"סה

'שנה ב

היק� הקורס
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

3 ת"שו )'ב' סמ (מבוא לכימיה 0341.2221

1 'ת 3 'ש )חוגי-לדו (ות רגילותמשוואות דיפרנציאלי 0366.2003
חובה

וכ� שניי� מתו* חמשת הקורסי� הבאי�
4 ת"שו )'ב' סמ (גיאולוגיה סטרוקטורלית 0341.2206

3 ת"שו )'א' סמ (פיזיקת ענני� ומשקעי� 0341.2214

4 ת"שו )'א' סמ (פטרולוגיה וגיאוכימיה 0341.3246

3 ת"שו )'ב' סמ (שיטות פוטנציאל בגיאופיזיקה 0341.2215

4 ת"שו )'ב' סמ (1שיטות מתמטיות בגיאופיזיקה  0341.2218

בחירה

שעות15151515––––14141414 כ"סה

'שנה ג

היק� הקורס ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס
)קורסי� אחרי� בתיאו� ע� היוע+או (שלושה קורסי� מתו* הרשימה הבאה 

3 ת"שו )'א' סמ(כימיה של אטמוספירות פלנטריות 0341.3000

3 ת"שו )'א' סמ (פיזיקה של כדור האר+ 0341.3207

3 ת"שו )'ב' סמ (סמיותשיטות סיי 0341.3205

3 'מ )'ב' סמ (מעבדה במטאורולוגיה סינופטית 0341.3211

בחירה

שעות9999––––8888 כ"סה



מדע כללי 277

סטטיסטיקה

.במסגרת לימודי החובה במתמטיקה" מבוא להסתברות"' או ב' תלמיד הבוחר בתחו� זה ילמד בשנה א

'או ג' שנה ב

היק� הקורס ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

3 'ש 1 'ת מבוא לסטטיסטיקה 0365.1813
3 'ש 2 'ת יתתיאוריה סטטיסט 0365.2103
3 'ש 1 'ת 1חקר ביצועי�  0365.2302
3 'ש 1 'ת הסתברות 0365.2100

חובה

שעות17171717 כ"סה

) ע� היוע+בתיאו�(קורסי בחירה  xxxx.xxxx בחירה
ס"ש14141414––––12121212 כ"סה

מתמטיקה מורחבת

וזאת כפו� ,  לפחות70יהיה ' לתחו� זה יתקבלו תלמידי� שהממוצע המשוקלל של ציוניה� בשנה א
.הוראה של המגמהלהחלטת ועדת ה

'או ב' שנה א

היק� הקורס ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס
:ובנוס� עליה�, על התלמיד ללמוד את כל קורסי החובה בתכנית הלימודי� בתחו� המתמטיקה

2 'ש 1 'ת גיאומטריה אנליטית 0366.1115

4 'ש 2 'ת מתמטיקה בדידה 0368.1118
חובה

'או ג' שנה ב

היק� הקורס ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

3 ת"שו נושאי� במדעי המחשב 0366.2168

3 'ש 1 'ת 1תורת הפונקציות המרוכבות  0366.2123
חובה

שעות16161616 כ"סה
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)המש* ('או ג' שנה ב

ורסהיק� הק
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

קורס אחד לפחות מתו* ארבעת הקורסי� הבאי�
3 'ש 1 'ת 1משוואות דיפרנציאליות רגילות  0366.2103
3 'ש 2 'ת 3חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי  0366.2141
3 'ש 1 'ת הסתברות 0365.2100
3 'ש 1 'ת 1' אלגברה ב 0366.2132
4 ת"שו תורת המספרי� 0366.2140

בחירה

וקורסי� נוספי� מתו* הרשימה הבאה
3 'ש 1 'ת פונקציות ממשיות 0366.2106
3 ת"שו טופולוגיה 0366.2115

3 ת"שו גיאומטריה פרוייקטיבית 0366.2165

3 ת"שו לוגיקה
או

0366.2194

)בחוג לפילוסופיה(לוגיקה פילוסופית 

3 'ש 1 'ת מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורי� 0366.3021
3 'ש 1 'ת 1חקר ביצועי�  0365.2302
3 ת"שו 1ת הקבוצות תור 0366.3126

3 ת"שו גיאומטריה לא אויקלידית 0366.3143

3 ת"שו תורת הגרפי� 0366.3267

3 'ש קומבינטוריקה 0366.3272

'וב' פילוסופיה של המדע שלב א
)במדעי הרוח(

)הספר לחינו*-בבית(הוראת המתמטיקה 

בחירה

שעות20202020 כ"סה

מקורסי בית הספר למדעי המתמטיקה שאינ� מופיעי� ברשימה , לכל היותר, נית� לקחת ג� שני קורסי�
.או קורסי החוג למדעי המחשב' ובתנאי שאינ� קורסי שנה א, ל"הנ
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מדעי המחשב

ו� יוכלו איפוא להרש� רק תלמידי� שקיבלו צי. מספר  המקומות לתלמידי� במדעי המחשב מוגבל
בכל ". מבוא כללי למדעי המחשב" לפחות בקורס 75וכ� ציו� ',  ומעלה בכל הקורסי� של שנה א80משוקלל 

.ס למדעי המתמטיקה"מקרה תינת� עדיפות לתלמידי ביה

היק� הקורס ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס
ס� עליה�ובנו, על התלמיד ללמוד את כל קורסי החובה בתכנית הלימודי�  בתחו� המתמטיקה

2 'ש 1 'ת גיאומטריה אנליטית 0366.1115
4 'ש 2 'ת מתמטיקה בדידה 0368.1118
3 'ש 1 'ת 1תוכנה  0368.2157
3 'ש 1 'ת מבני נתוני� 0368.2158
3 'ש 1 'ת מבנה מחשבי� 0368.2159
3 'ש 1 'ת יעילות של חישובי� 0368.2160
3 'ש 1 'ת )לדו חוגי (1משוואות דיפרנציאליות רגילות  0366.2003

חובה

שעות29292929 כ"סה

 שעות 7–5קורסי� בהיק� של 
)בתיאו� ע� היוע+(סמסטריאליות 

xxxx.xxxx
בחירה

ס"ש7777––––5555 כ"סה

תחו� לימודי� משלי�

ייקבעו בהתא� לתכנית ,  שעות בחוג שייבחר כתחו� השלמה רביעי18–16לימודי השלמה בהיק� של 
.כמפורס� בידיעו� הפקולטה אליה החוג שיי*, הלימודי� הכללית של אותו חוג

הספר לחינו* מציע לתלמידי תואר ראשו� במדע כללי מקב+ לימודי�-החוג להוראת המדעי� בבית
תלמידי� שילמדו מקב+ זה כחלק . או בהוראת המתמטיקה או בהוראת הפיזיקה, בהוראת הכימיה

.יוכלו לסיי� לימודיה� לקראת תעודת הוראה בשנה אחת, מלימודיה� לתואר הראשו�
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חוגית במגמה למדע כללי ובחוג נוס� מפקולטה אחרת ----תכנית לימודי	 דו
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

הלימודי	 . תכנית לימודי	 זו מאפשרת לתלמידי	 מפקולטות אחרות להרחיב את השכלת	 בתחו	 המדע
ודולריות הקיימות המורכבי	 ממספר יחידות מ, ס כל אחד" ש70707070-כוללי	 ארבעה צירופי	 בהיק�  של כ

:כלהל , במגמה
;חוג נוס� מפקולטה אחרת+ מתמטיקה ומדעי המחשב 
;חוג נוס� מפקולטה אחרת+ מתמטיקה וסטטיסטיקה 

;חוג נוס� מפקולטה אחרת+ מתמטיקה ופיזיקה 
.חוג נוס� מפקולטה אחרת) + מצומצמת מעט(גיאופיזיקה ומתמטיקה , כימיה

כ  על התלמיד להשתת� בתכנית לימודי	 מלאה בחוג -כמו. 	 היוע&תכנית הלימודי	 תיקבע בתאו	 ע
תחומית כגו  ניהול -ולו תכנית רב, החוג הנוס� חייב להיות חוג דיסציפלינרי. אחר מפקולטה אחרת) אחד(

.תחומיי	 במדעי הרוח-או תכנית הלימודי	 הכלליי	 והבי 
ציו  גמר , כל חוג בנפרד ויינתנו שני ציוני גמרחוגיות ישוקללו ב-ציוני הקורסי	 בתוכניות הלימודי	 הדו
.במגמה למדע כללי וציו  גמר בחוג הנוס�

חוגית ע	 פקולטה אחרת ייתכ  ולא נית  יהיה לסיי	 את הלימודי	 תו' שלוש שני	 -בתכנית לימודי	 דו
.בשל אילוצי	 של מערכת השעות

:להל  רשימת הקורסי	 הניתני	 במסגרת הצירופי	 השוני	

*תמטיקה ומדעי המחשבמ

'שנה א

סוג 
הקורס

ס"היק� בשש	 הקורסהקורס' מס

'סמסטר א
16טסימלי חשבו  אינפיני0366.1121

6מתמטיקה בדידה0368.1118 חובה

14מבוא לאלגברה 0366.1119

'סמסטר ב
26חשבו  אינפיניטסימלי 0366.1122

4מבוא כללי למדעי המחשב0366.1106

3גיאומטריה אנליטית0366.1115
חובה

24מבוא לאלגברה 0366.1120

.' הקבלה למדעי המחשב אינה אוטומטית ותהיה תלויה בציוני שנה א*



לימדע כל 281

)המש' (*מתמטיקה ומדעי המחשב

'שנה ב

סוג 
הקורס

ס"היק� בשש	 הקורסהקורס' מס

4)חוגי-לדו (הסתברות וסטטיסטיקה0368.2002

4)חוגי-לדו (1משוואות דיפרנציאליות רגילות 0366.2003

4מבוא לחישוב נומרי0366.2008

14תוכנה 0368.2157

חובה

4מבני נתוני	0368.2158

'שנה ג

סוג 
הקורס

ס"היק� בשש	 הקורסהקורס' מס

14יסודות המתמטיקה 0311.2824

24יסודות המתמטיקה 0311.2825

3מבנה מחשבי	0368.2159

4יעילות של חישובי	0368.2160

חובה

0366.xxxx4**קורסי בחירה

ס"ש72727272כ"סה

.' הקבלה למדעי המחשב אינה אוטומטית ותהיה תלויה בציוני שנה א*
.קורסי הבחירה יכולי	 להילקח במתמטיקה או בסטטיסטיקה וחקר ביצועי	** 
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מתמטיקה וסטטיסטיקה

'אשנה 

סוג 
הקורס

ס"היק� בשש	 הקורסהקורס' מס

5מבוא להסתברות0365.1102

16חשבו  אינפיניטסימלי 0366.1121

14מבוא לאלגברה 0366.1119

3*יסטיקאי	מבוא למחשבי	 לסטט0365.1800

26חשבו  אינפיניטסימלי 0366.1122

חובה

24מבוא לאלגברה 0366.1120

'שנה ב

סוג 
הקורס

ס"היק� בשש	 הקורסהקורס' מס

14חקר ביצועי	 0365.2302

5חוגי-הסתברות לדו0365.2816

3גיאומטריה אנליטית0366.1115

4)חוגי-לדו  (משוואות דיפרנציאליות רגילות0366.2003

חובה

4מבוא לחישוב נומרי0366.2008

'שנה ג

סוג 
הקורס

ס"היק� בשש	 הקורסהקורס' מס

רגרסיה0365.3247
או

3

3ניתוח שונות0365.3502

14יסודות המתמטיקה 0311.2824

24יסודות המתמטיקה 0311.2825

5תתיאוריה סטטיסטי0365.2103

0366.xxxxקורסי בחירה**
או

6

חובה

0365.xxxxקורסי בחירה**
ס"ש73737373כ"סה

.א' חייב להשלי	 את מני  שעות הלימוד, ר מקורס זהתלמיד הלוקח קורס מתאי	 בחוג השני פטו* 
.קורסי הבחירה יכולי	 להילקח במתמטיקה או בסטטיסטיקה וחקר ביצועי	**
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מתמטיקה ופיזיקה

'שנה א

סוג 
הקורס

ס"היק� בשש	 הקורסהקורס' מס

24, 1' מעבדה בפיזיקה א0321.1112

16מבוא מתמטי לפיזיקאי	 0321.1116

16' פיזיקה כללית א0351.1810

26' פיזיקה כללית א0351.1812

16חשבו  אינפיניטסימלי 0366.1121

חובה

26חשבו  אינפיניטסימלי 0366.1122

'שנה ב

סוג 
הקורס

ס"היק� בשש	 הקורסהקורס' מס

6מבוא כללי לפיזיקה מודרנית0311.2821

3*מחשבי	 לפיזיקאי	0321.1121

4)'רק בסמסטר א (1' עבדה בפיזיקה במ0321.2122

5'פיזיקה כללית ב0351.2803

4)*חוגי-לדו (1מבוא לאלגברה 0366.1119

חובה

24מבוא לאלגברה 0366.1120

'שנה ג

סוג 
הקורס

ס"היק� בשש	 הקורסהקורס' מס

3פיזיקה קוונטית0311.3820

4)חוגי-לדו (הסתברות וסטטיסטיקה0368.2002 חובה

0366.xxxxהמתמטיקה (קורס בחירה 	5)מתחו

ס"ש70707070כ"סה

.א' חייב להשלי	 את מני  שעות הלימוד,  תלמיד הלוקח קורס מתאי	 בחוג השני פטור מקורס זה*
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גיאופיזיקה ומתמטיקה, כימיה

'שנה א

ס"היק� בש ש	 הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

2 תכנות 0351.1100

6 1כימיה כללית  0351.1105

3 מבוא לכימיה אורגנית 0351.1109

4 מבוא למדעי האטמוספירה 0341.1200

3 מבוא לגיאולוגיה 0341.1201

6 1חשבו  אינפיניטסימלי  0366.1121

6 2חשבו  אינפיניטסימלי  0366.1122

3 מבוא לגיאופיזיקה 0341.1206

חובה

'שנה ב

ס"היק� בש ש	 הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

5 3ית כימיה כלל 0351.1104

5 1כימיה אורגנית  0351.2304

5 2כימיה אורגנית  0351.2305

4 1מבוא לאלגברה  0366.1119

4 2מבוא לאלגברה  0366.1120

חובה

)ס"ש 8–6(קורסי	 מתו' הרשימה הבאה 
4 גיאולוגיה סטרוקטוראלית 0341.2206

3 פיזיקת ענני	 ומשקעי	 0341.2214

4 פטרולוגיה וגיאוכימיה 0341.3246

3 ניניואל 0341.2002

בחירה

'שנה ג

ס"היק� בש ש	 הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

3 מעבדה בכימיה אורגנית 0351.2302 חובה

)ס"ש10–8( קורסי	 מתו' שמונת הקורסי	 הבאי	 4–3
3 כימיה של אטמוספירות פלנטריות 0341.3000

3 שיטות סייסמיות 0341.3205

3 פיזיקה של כדור האר& 0341.3207

3 מעבדה במטאורולוגיה סינופטית 0341.3211

3 מבוא לדינמיקה של האטמוספירה 0341.3229

בחירה

ס"ש72727272 כ"סה
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פיזיקה ----תכנית לימודי� לבוגרי סמינר הקיבוצי� בחוג למתמטיקה
....BBBB....ScScScSc"בוגר אוניברסיטה"המצטרפי� ללימודי� במגמה למדע כללי לתואר 

.שליש מתכנית הלימודי,  שעות45454545-על התלמיד לשמוע כ

תחו� המתמטיקה

סוג 
הקורס

היק� הקורסש הקורסהקורס' מס

4ת"שו1יסודות המתמטיקה 0311.2824

4ת"שו2יסודות המתמטיקה 0311.2825

1'ת3'שוא כללי למדעי המחשבמב0366.1106
חובה

1'ת3'שמבוא לחישוב נומרי0366.2008
ס"ש 4–3בס�המחשבסטטיסטיקה או מדעי, מתמטיקהxxxx.xxxxבחירה

תחו� הפיזיקה

סוג 
הקורס

היק� הקורסש הקורסהקורס' מס

3ת"שופיזיקה קוונטית0311.3820

4'מ)'א' סמס (1' מעבדה בפיזיקה ב0321.2122 חובה

2'ת4'שמבוא כללי לפיזיקה מודרנית0311.2821

 � שעות סמסטריאליות מתחו הפיזיקה או אחד משני הקורסי 4–3וכ" קורס בחירה בס
הבאי מהחוג לגיאופיזיקה ולמדעי פלנטריי

0341.41693ת"שוקוסמוכימיה וראשית החיי
בחירה

4ת"שופטרולוגיה וגיאוכימיה, מינרולוגיה0341.3246

*תחו� הכימיה

סוג 
הקורס

היק� הקורסש הקורסהקורס' מס

 שעות סמסטריאליות10-על התלמיד להשתת� בכ
6ת"שו1כימיה פיזיקלית 0351.2202

4(2)'מ)'א' סמ (מעבדה בכימיה פיזיקלית0351.2210

3ת"שויסודות הטכנולוגיה הכימית0351.3103

5ת"שו1ביוכימיה 0351.3809
בחירה

)'א' סמ(מעבדה בכימיה אורגנית 0455.2666
)דעי החייבמסגרת הפקולטה למ(

6(3)'מ

במקו תחו הכימיה קורסי , בתיאו ע היוע$, תלמידי המעונייני יכולי לקחת.   ראה תכנית הלימודי בכימיה*
. שעות16–15נוספי בתחומי המתמטיקה או הפיזיקה בהיק� של 
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החוג להוראת המדעי�

לימודי� לקראת תואר שני ותעודת הוראה

דינה תירוש' פרופ: ראש החוג

לימודי� לקראת תואר שני.1
).מדע כללי והנדסה, פיזיקה, מתמטיקה, כימיה(תואר שני בהוראת מדעי� מדוייקי� .א
).בתאו� ע� הפקולטה למדעי החיי�(תואר שני בהוראת מדעי החיי� .ב

.בהוראת מדעי� לבעלי תואר מוסמ�לימודי המש� .2
.לימודי� לקראת תעודת הוראה.3

מטרת הלימודי�
בחטיבה העליונה , יסודי בישראל�הספר העל�החוג מכשיר בעלי תואר אוניברסיטאי להוראה בבית

.תו� הכרת טכנולוגיות חדשות ושיטות הוראה מתקדמות, ובחטיבת הביניי�

ת הביניי� תוענק לבעלי תואר ראשו! ומעלה באחד או יותר תעודה להוראה בחטיבה העליונה ובחטיב
אשר יסיימו את מסלול ההכשרה המתאי� בבית , הספר התיכו! בישראל�מהמקצועות הנלמדי� בבית

.הספר לחינו�

:מסלולי ההכשרה ה�
.מדע כללי, פיזיקה, *מדעי המחשב, מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה

היק� הלימודי� וסדר�
לימודי� , הלימודי� כוללי� שיעורי מבוא. � לקראת תעודת הוראה הוא שנה עד שנתיי�מש� הלימודי

. וכ! הכשרה מעשית, )על פי דירשות המסלולי� השוני�(ס " ש32—20מקצועיי� ושיעורי בחירה בהיק% של 
לימודי� אלה כוללי� השתתפות בשיעורי� וכתיבת . בחלק מ! המסלולי� נדרשי� ג� לימדי השלמה

ההכשרה המעשית ולימודי ההשלמה אינ� כלולי� במכסת השעות הנדרשת לקראת .  ובחינותעבודות
.תעודת הוראה

תלמידי� יכולי� להרש� ללימודי� לקראת תעודת הוראה החל משנת לימודיה� השלישית 
.באוניברסיטה

.הלומדי� מקצוע זה חייבי� להכשיר עצמ� במקצוע הוראה נוס%*



הוראת מדעי�
)הספר לחינו��בית(
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 קורס כלל אוניברסיטאי באיכות הסביבה�הפקולטה למדעי החיי�

0455.8888.01�2Topics in Environmental Quality', ש,  נושאי� באיכות הסביבה

).מרכז (אבלסו". ר א"ד

.איכות הסביבה כנושא בעל נגיעה לכל תחומי החיי�

�טות שונות וסוקר את נושא איכות הסביבה מנקודות מבט שונותידי מרצי� מפקול�הקורס מועבר על
.חברתית ומשפטית, גיאוגרפית, ביולוגית

:להל! נושאי הקורס

).ידי מרצי� מהפקולטה למדעי החיי��יועבר על(סביבות חיי� •
הנדסה , גיאופיזיקה, יד מרצי� מגיאוגרפיה�יועבר על(מזקי� והשלכות : ניצול משאבי� סביבתיי�•

)ורפואה
).ידי מרצי� מסוציולוגיה ומכלכלה�יועבר על(היבטי� חברתיי� וכלכליי� של איכות הסביבה •
, ידי מרצי� ממשפטי��יועבר על(לא! מועדות פנינו : פתרונות לדילמת ניצול הסביבה מול שימורה•

).גיאוגרפיה הנדסה וסוציולוגיה

. בריטניה05 חדר ,19:00—17:00בשעות ' יו� ב', הקורס יתקיי� בסמסטר א


