
 

 

 

 
 

 
 החוג לגיאופיזיקה

 ולמדעים פלנטריים



 

 

 



גיאופיזיקה 47


החוג לגיאופיזיקה ולמדעי
 פלנטריי

ראש החוג

קוב��דינה פריאלניק'פרופ

עוזרת מנהלית של החוג

שושי ברק'גב

מורי החוג

פנחס אלפרט'פרופ
**אלכסנדר ארשקובי�'פרופ
אברה�-צבי ב�'פרופ
נו�-עקיבא בר'פרופ

*שמעו� ודובינסקיר"ד

אייל חפ�ר"ד
ב לוי�זא'פרופ

שמואל מרקור"ד
מוריס פודולק'פרופ

קולי� פרייסר"ד

עתי קוב�'פרופ
ד� קוזלוב'פרופ
יואל קרונפלד'פרופ

משה רש!ר"ד

ע"תכנית קמ

ליאוניד אלפרובי�'פרופ
לב אפלבאו�ר"ד
וסילי דימיטרובר"ד

פטר ישראלבי�'פרופ
אק'שמעו� קריצר"ד

חוקר
בלו"�ר הלל ווסט"ד

אורח' פרופאמריטוס' פרופ
אליהו רוזנטל'פרופאהר� אביתר'פרופ
אביהו גינצבורג'פרופ
מורי
 מ� החו�ינסקי'בוריס גלצ'פרופ
גילה נוטסקור"דאורי זמיר'פרופ
ברו" זיור"דיהויכי� יוס!'פרופ
יורי מקלר'פרופ
עקיבא פלכסר'פרופ

*

.ד"תשס' בסמסטר אמד  לא יל*
.ד" לא ילמד בתשס**
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מטרת הלימודי� בחוג

תכנית הלימודי בחוג לגיאופיזיקה ולמדעי פלנטריי מיועדת להקנות לתלמידי ידע בסיסי בשלושה 
:תחומי הקשורי זה בזה

כדור האר�.1
איכות , הרי געש, רעידות אדמה,  העוסקת במבנה כדור האר� כוללת חקר אוקיינוסיהגיאופיזיקה

. עיבוד תמונות לווי�-וחישה מרחוק ) הוזיהו מי י ומי ת(הסביבה 

האטמוספירה העוטפת אותו.2
, אפקט החממה:  עוסקי בתופעות פיזיקליות וכימיות הקשורות באטמוספירהמדעי האטמוספירה

גש חומצי וכ� בכל התופעות הקשורות במזג האוויר , זיהו אוויר, החור באוזו�, ברקי ורעמי
).מטאורולוגיה(וחיזויו 

ערכת השמש אליה הוא שיי�מ.3
, כוכבי הלכת וירחיה,  עוסקי בחקר סביבתו של כדור האר� המכילה את השמשמדעי החלל

.פלנטרי בו נעי לוויני וחלליות מחקר-מטאוריטי וכוכבי שביט והתוו" הבי�, אסטרואידי

 המבנה הפנימי של ,השילוב בי� התחומי בא לידי ביטוי בחקר האטמוספירות של כוכבי לכת אחרי
, התנגשות גופי שמימיי בכדור האר�, ראשית החיי, היווצרות מערכת השמש, כוכבי הלכת הארציי
.הכחדות חיי המוניות

0341.3006�' סמסטר ב�2, 'ש,  הסביבה בה אנו חיי�

שמטרתו להציג ולתאר את נושאי , *המיועד לתלמידי כל הפקולטות, החוג מציע קורס אוניברסיטאי
.המחקר והשאלות המרכזיות שבה� עוסקי גיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל

 .חדר יפורס, 13:00—11:00בשעות ' גהקורס יתקיי ביו

 להכשיר תלמידי מחקר שיוכלו להמשי" בלימודי לתואר שלישי ואנשי מטרת הלימודי לתואר שני היא
.מקצוע לעיסוק עצמאי בתחומי ההתמחות השוני

.תלמידי החוג מוזמני להשתת% בקורס א" אינ יכולי לקבל עליו קרדיט*
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הלימודי� לתואר ראשו

מבנה ומש� הלימודי�
באישורה של , במקרי	 חריגי	 יוכל התלמיד. נמשכי	 שלוש שני	" בוגר אוניברסיטה"הלימודי	 לתואר 

מספר שעות הלימוד הנדרשות מתלמיד על . לפצל לימודיו לתקופה שלא תעלה על חמש שני	, ועדת הוראה
.שפה זרההמספר המצויי� אינו כולל, ו יבחר ובכל מקרהמנת לסיי	 את לימודיו מותנה במסלול ב

נית
 לקחת .  אחרתמפקולטהחובה על התלמידי� לקחת קורס כללי אחד, במסגרת קורסי הבחירה
.'קורסי בחירה כלליי�'ראה , הלימודי��קורסי� אלה בכל אחת משנות

י�מסלולי לימוד
):תכניות לימוד(הלימודי	 בחוג מתנהלי	 בכמה מסלולי	 

..B.Scהמקנה למסיימי	 תואר , חוגית מורחבת-תכנית חד.1

..B.Scהמקנה למסיימי	 תואר , *המורכבת מחוג ראשי וחוג משני, חוגית-תכנית חד.2

, מדעי החיי	או מ� הפקולטה ל, כשהחוג השני הוא מ� הפקולטה למדעי	 מדויקי	, חוגיות-תכניות דו.3

..B.Scהמקנות למסיימיה� תואר 

המקנות , כשהחוג השני הוא מ� הפקולטה למדעי הרוח או פקולטה אחרת, חוגיות-תכניות דו.4

..B.Scלמסיימי	 תואר 

אפשר יהיה לסיי	 את הלימודי	 בשלוש שני	 עקב אילוצי	 של -בתכניות הלימודי	 המשולבות ייתכ� ואי
.מערכת השעות

בכל תכנית לימוד מובאות טבלאות המפרטות את מבנה הלימודי	 לפי סמסטרי	 תו& , למידי	לנוחות הת
.בחירה ודרישות הקד	, פירוט שעות חובה

:תנאי המעבר
:כמפורט להל�, התלמידי	 חייבי	 לעמוד בדרישות אקדמיות

). בחירהכולל קורסי(על התלמיד להיבח� בכל הקורסי	 בה	 הוא משתת' על פי תכנית לימודיו 

 ומילא - לפחות 60בציו� , תלמיד שעמד בכל הבחינות בקורסי	 על פי תכנית הלימודי	 שאושרה לו

. ממשי& בלימודיו-אחר כל הדרישות 

.א

בקורס סמסטריאלי אחד או בשני )  או לא ניגש אליה�**לא עבר את הבחינות(תלמיד אשר נכשל 
(60)"מספיק"הוא , )כולל ציו� הקורס בו נכשל(וציונו המשוקלל , קורסי	 סמסטריאליי	 בלבד

עד תו	 שנת , בתנאי שיעמוד בבחינה בקורסי	 בה	 נכשל, יהיה רשאי להמשי& בלימודיו, לפחות
על א' האמור לעיל לא . יופסקו לימודיו, ל"ות כנ/תלמיד אשר לא יעמוד בבחינה. הלימודי	 העוקבת

 לפחות באותה מעבדה בסמסטר 60א	 לא השיג ציו� , של מעבדה' יוכל תלמיד להשתת' בסמסטר ב
.'א

.ב

. מתמטיקה*חוג משני ;  גיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל*חוג ראשי *
** �, ג	 א	 הציו� המשוקלל ע	 ציוני הבחני	, ייחשבו ככישלו� בחישוב צבירת הכשלונות, בבחינה) 60*פחות מ" (לא עובר"ציו

.60התרגילי	 והעבודות הינו מעל 
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או , בשלושה קורסי	 סמסטריאליי	)  או לא ניגש אליה�*הבחינותלא עבר את (אשר נכשל , תלמיד
והממוצע המשוקלל , במהל& שנת הלימודי	, תלמיד אשר נכשל בקורס סמסטריאלי אחד או שניי	

לימוד (במקרה זה תינת� לו האפשרות לחזור . לא יוכל להמשי& בלימודיו, (60)" מספיק"שלו נמו& מ
.בד בשנת הלימודי	 העוקבתעל הקורסי	 בה	 נכשל בל) ובחינה

.ג

בארבעה קורסי	 סמסטריאליי	 או ) או לא ניגש אליה�* לא עבר את הבחינות(תלמיד אשר נכשל 
.יותר בתו	 שנת הלימודי	 יופסקו לימודיו

.ד

חייב לפנות ,  לפחות(60)" מספיק"ולא עמד בכל הבחינות בציו� ' תלמיד אשר סיי	 את לימודי שנה ג
.בקשר לסיו	 לימודיו, תו& שנה אחת, ההוראהבכתב לועדת 

.ה

ייעשה חישוב הכישלונות באופ� יחסי לכלל תכנית לימודיו , לגבי תלמיד הלומד לימודי	 חלקיי	
.ובהתאמה ליחס הכישלונות הגורר הפסקת לימודי	 בתכנית לימודי	 מלאה

.ו

ולטה למדעי	 מדויקי	 וה� ה� מ� הפק, קורסי	 הנלמדי	 מתו& תכנית הלימודי	 של חוג אחר
.כפופי	 לתנאי המעבר ולתקנות של אותו חוג, מחוצה לה

.ז

הגשת עבודות
מועדי מסירת העבודות . במקו	 או בנוס' לבחינה, בקורסי	 מסויימי	 יידרש התלמיד להגיש עבודה

15/9/2004-ומה',  לגבי קורסי	 של סמסטר א15/5/2004-אול	 לא מאוחר מה, ידי המורה-ייקבעו על
.'לגבי קורסי	 של סמסטר ב

*�, ג	 א	 הציו� המשוקלל ע	 ציוני הבחני	, ייחשבו ככישלו� בחישוב צבירת הכשלונות, בבחינה) 60*פחות מ" (לא עובר "ציו
.60התרגילי	 והעבודות הינו מעל 
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מטרת הלימודי
 ומבנה הלימודי
רוכש התלמיד את הבסיס המתמטי והפיזיקלי הדרוש , ובאופ� חלקי ג בשנה השניה, בשנה הראשונה

: ה הוא א� מקבל רקע כללי בשלושת תחומי הלימוד בחוגבשנה הראשונ. ללימודי כדור האר� והחלל
במהל" השנה השניה נדרש ). מדעי החלל(מדעי האטמוספירה ומדעי פלנטריי , )גיאולוגיה(גיאופיזיקה 

קורסי משני התחומי האחרי . בו ירחיב ויעמיק לימודיו, התלמיד לבחור באחד משלושת התחומי
.י בפקולטה למדעי מדויקי ישלימו את הלימודי לתוארוכ� קורסי בחירה מתו" חוגי אחר

.ס"ש150150150150מנת לסיי את לימודיו בתכנית זו הוא -מספר שעות הלימוד הנדרשות מתלמיד על

 קורסי בחירה----תחומי התמחות 
תלמיד הלומד בתכנית זו חייב להשלי . להל� פירוט הקורסי בכל אחד משלושת תחומי ההתמחות

ובכלל קורסי , מתו" קורסי אחד התחומי, )א" כפו� למילוי דרישות הקד(חירתו לפי ב, ס" ש25252525
. כמסומ�, החובה באותו תחו

גיאופיזיקה.1111
וגיאולוגיה

ס"שמדעי החלל.  3333ס"שמדעי האטמוספירה.  2222ס"ש

גיאולוגיה 
סטרוקטוראלית

4מבוא לפיזיקת 3פיזיקת ענני ומשקעי
הפלסמה

4

ת הרצ� יישומי מכניק
בגיאופיזיקה

מבוא למטאורולוגיה 3
דינמית

3פלסמות חלליות3

כימיה של אטמוספירות 3שינויי אקלי3שיטות סייסמיות
פלנטריות

3

4פיזיקה של כוכבי3דינמיקה אטמוספירית4פטרולוגיה וגיאוכימיה
מעבדה במטאורולוגיה 3פיזיקה של כדור האר�

סינופטית
4מערכת השמש3

שיטות פוטנציאל 
בגיאופיזיקה

2תקשורת דר" לוויני3ניניו%אל3

קוסמוכימיה וראשית 3מעבר קרינה3גיאולוגיה יישומית
החיי

3

סייסמולוגיה של רעידות 
אדמה

כימיה של אטמוספירות 3
פלנטריות

3פיזיקה של פלנטות3

תופעות חשמליות 3גיאוכרונולוגיה
הואופטיות באטמוספיר

33פיזיקה של שביטי

משאבי המי של ישראל 
והמזרח התיכו�

3שיטות נומריות 2שריפת צמחיה ואקלי
בפיזיקה

3

4חישה מרחוק4חישה מרחוק4חישה מרחוק

363636363333333336363636כ"סה

,חוגית מורחבת בגיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל�תכנית לימודי
 חד
BBBB....ScScScSc....----0341034103410341" בוגר אוניברסיטה"לתואר 
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או , 2, 1(א שיי" בטבלת הקורסי המפורטת שתובא להל� יופיע כל קורס בחירה ע מספר התחו אליו הו
.פי הטבלה שלעיל-על, )3

'שנה א

סוג 
הקורס

ש הקורסהקורס' מס
 �היק

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א
במקביל, 1פיזיקה קלאסית 4פרקי בפיזיקה קלאסית0321.1104

,במקביל, 1זיקה קלאסית פי3*1' מעבדה בפיזיקה א0321.1111
, פרקי בפיזיקה קלאסית

במקביל

0341.1204 י חשבו� דיפרנציאל16מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי
במקביל, 1ואינטגרלי 

, 1מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי6**1פיזיקה קלאסית 0321.1118
במקביל

6חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי0321.1833

3מבוא לגיאולוגיה0341.1201

חובה

0341.12033מבוא למדעי פלנטריי

'סמסטר ב
,1פיזיקה קלאסית 23' מעבדה בפיזיקה א0321.1112

,יתפרקי בפיזיקה קלאס
במקביל, 2פיזיקה קלאסית 

0341.1205 מבוא מתמטי 26מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי
 ,1לגיאופיזיקאי

נציאלי ואינטגרליחשבו� דיפר

,1פיזיקה קלאסית 6**2פיזיקה קלאסית 0321.1119
,פרקי בפיזיקה קלאסית

2 מבוא מתמטי לפיזיקאי ,
,במקביל

במקביל, מבוא לפיזיקה מודרנית

חובה

---3מבוא לגיאופיזיקה0341.1206

.ש" ש3משקל המעבדה . המעבדה תתחיל בשבוע השני של הסמסטר הראשו�*
.בתיאו ע היוע�, 1,2'ה כללית אבמקרי חריגי נית� להחלי� בקורס פיזיק**
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)המש" ('שנה א

סוג 
הקורס

ש הקורסהקורס' סמ
 �היק

ס"בש
דרישות מוקדמות

,1פיזיקה קלאסית 4מבוא לפיזיקה מודרנית0321.1804
,במקביל, יזיקה קלאסיתפרקי בפ

במקביל , 2פיזיקה קלאסית 

0321.11211מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי 3מחשבי לפיזיקאי
1זיקה קלאסית פי

4מבוא למדעי האטמוספירה0341.1200

חובה

) קמפוס(מחנה מיפוי 0341.2000
*בגיאולוגיה ובגיאופיזיקה

,במקביל, מבוא לגיאופיזיקה3
מבוא לגיאולוגיה

'שנה ב

סוג 
הקורס

ש הקורסהקורס' מס
 �היק

ס"בש
דרישות מוקדמות

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

במקביל, 1שיטות בפיזיקה עיונית 

,1פיזיקה קלאסית 4מכניקה אנליטית0321.2105
 2, 1מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי

',מעבדה בפיזיקה א14' מעבדה בפיזיקה ב0321.2121
,במקביל, גלי ואופטיקה

,2, 1פיזיקה קלאסית 
מבוא לפיזיקה מודרנית

חובה

,חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי14שיטות בפיזיקה עיונית 0321.2130
 2, 1מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי

0341.2214מבוא למדעי האטמוספירה3 (2)פיזיקת ענני ומשקעי

,2, 1פיזיקה קלאסית 4 (3)מבוא לפיזיקת הפלסמה0341.2224בחירה
 ,2, 1מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי

מבוא לפיזיקה מודרנית

* ).'או ג' נית� לקחת את הקורס בשנה ב(פתוח לכל השני
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)המש" ('שנה ב

סוג 
הקורס

ש הקורסהקורס' מס
 �היק

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר ב
4הסתברות וסטטיסטיקה0321.1836

',מעבדה בפיזיקה א24' מעבדה בפיזיקה ב0321.2122
,2, 1פיזיקה קלאסית 

,מבוא לפיזיקה מודרנית
גלי

,2, 1מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי 4שיטות מתמטיות בגיאופיזיקה0341.2218
מחשבי לפיזיקאי

,1פיזיקה קלאסית 4צ�מכניקת הר0341.2219
 ,2, 1מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי

1שיטות בפיזיקה עיונית 

חובה

3מבוא לכימיה0341.2221

מבוא לגיאולוגיה4 (1)גיאולוגיה סטרוקטוראלית0341.2206

,מבוא לגיאופיזיקה3 (1)שיטות פוטנציאל בגיאופיזיקה0341.2215
 , 2, 1מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי

1שיטות בפיזיקה עיונית 

,2, 1פיזיקה קלאסית 3 (3)פלסמות חלליות0341.2225
,מבוא לפיזיקה מודרנית

חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי

רהבחי

2, 1פיזיקה קלאסית 3 (2)ניניואל0341.2002

'שנה ג

סוג 
הקורס

ש הקורסהקורס' מס
 �היק

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א
שיטות מתמטיות בגיאופיזיקה3שימוש בשיטות חישוב נומרי0341.3214

חובה
---1סמינריו� מחלקתי0341.3255

כימיה של אטמוספירות פלנטריות0341.3000
(2, 3) 

,מבוא לכימיה3
מבוא למדעי פלנטריי

,מבוא למדעי האטמוספירה3 (2)קלישינויי א0341.3004
פיזיקת ענני ומשקעי

,קה ולגיאולוגיהמבוא לגיאופיזי3)1 (פיזיקה של כדור האר�0341.3207
שיטות פוטנציאל

מבוא למטאורולוגיה דינמית3 (2)מעבדה במטאורולוגיה סינופטית0341.3211

,2, 1פיזיקה קלאסית 3 (2)מבוא למטאורולוגיה דינמית0341.3229
,מבוא למדעי האטמוספירה

1שיטות מתמטיות בגאופיזיקה 

0341.3233 �יישומי מכניקת הרצ
 (1)בגיאופיזיקה

3 ,2, 1מבוא מתמטי לפיזיקאי
מכניקת הרצ�, גלי

0341.3245,2, 1פיזיקה קלאסית 4 (3)פיזיקה של כוכבי
מבוא לפיזיקה מודרנית

בחירה

4 (1)פטרולוגיה וגיאוכימיה0341.3246
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 ,1)מעבדה במדעי כדור האר� והחלל0341.3247
2, 3) 

4
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)המש" ('שנה ג

סוג 
הקורס

ש הקורסהקורס' מס
 �היק

ס"בש
דרישות מוקדמות

)המש"(' סמסטר א
---2 (2)עיבוד ספרתי של תמונות 0550.5401

,2, 1קה קלאסית פיזי3 (3)שיטות נומריות בפיזיקה0321.2117
,מחשבי לפיזיקאי

,אלגברה לינארית
, 1שיטות בפיסקה עיונית 

במקביל

בחירה

3ת החייקוסמוכימיה וראשי0341.4169

'סמסטר ב
---3פרוייקט0341.3234

חובה
---1סמינריו� מחלקתי0341.3256

,1שיטות מתמטיות בגאופיזיקה 3 (1)שיטות סייסמיות0341.3205
גלי

מבוא למטאורולוגיה דינמית3 (2)אטמוספיריתדינמיקה 0341.3209

,2, 1פיזיקה קלאסית 4 (3)מערכת השמש0341.3251
,רניתמבוא לפיזיקה מוד

מבוא לכימיה

בחירה

0511.51562 (3)תקשורת דר" לוויני
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מטרת הלימודי
 ומבנה הלימודי

התכנית מיועדת לתלמידי� המעונייני� לרכוש השכלה גבוהה בגיאופיזיקה ובמדעי האטמוספירה והחלל 
.ת דגש מיוחד בקורסי� המתמטיי�תו� שימ

. תלמידי� אשר יתקבלו לתכנית זו יחוייבו בלימודי מתמטיקה מורחבת בשנתיי� הראשונות ללימודי�
תכנית הלימודי� דורשת מהתלמיד . חוגי הרגיל-הקורסי� האחרי� יילמדו יחד ע� תלמידי המסלול החד

מאותה סיבה אי� כמעט .  שני החוגי�מאחר והיא ממלאת אחר הדרישות העיקריות של, מאמ� מיוחד
.חופש בחירה לתלמיד בתכנית זו

.ס" ש158מנת לסיי� את לימודיו בתכנית זו הוא -מספר שעות הלימוד הנדרשות מתלמיד על

'שנה א

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק! 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א
במקביל, 1פיזיקה קלאסית 4*פרקי� בפיזיקה קלאסית0321.1104
,במקביל, 1פיזיקה קלאסית 3**1' מעבדה בפיזיקה א0321.1111

במקביל, פרקי� בפיזיקה קלאסית
, 1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 15מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי� 0341.1204

במקביל
, 1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 16פיזיקה קלאסית 0321.1118

במקביל
3מבוא לגיאולוגיה0341.1201
17חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 0366.1101

חובה

17אלגברה לינארית 0366.1111
'סמסטר ב

,1פיזיקה קלאסית 23' קה אמעבדה בפיזי0321.1112
,פרקי� בפיזיקה קלאסית

במקביל, 2פיזיקה קלאסית 
,1פיזיקה קלאסית 26פיזיקה קלאסית 0321.1119

פרקי� בפיזיקה קלאסית
1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 3יזיקאי�מחשבי� לפ0321.1121
,1ת פיזיקה קלאסי4מבוא לפיזיקה מודרנית0321.1804

,פרקי� בפיזיקה קלאסית
במקביל , 2פיזיקה קלאסית 

חובה

,1מבוא מתמטי לגיאופסיקאי� 26יקאי� מבוא מתמטי לגיאופיז0341.1205
1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

.לא יחוייבו בבחינההתלמידי� ישתתפו בקורס זה אבל *
**�.ש" ש3משקל המעבדה . המעבדה תתחיל בשבוע השני של הסמסטר הראשו

 חוג ראשי-חוגית בגיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל �תכנית לימודי
 חד
B.Sc.-0342" בוגר אוניברסיטה" לתואר - חוג משני -ומתמטיקה 
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)המש� ('שנה א

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק! 

ס"בש
דרישות מוקדמות

)המש�(' סמסטר ב
4מבוא למדעי האטמוספירה0341.1200
בגיאולוגיה ) קמפוס(מחנה מיפוי 0341.2000

ובגיאופיזיקה
,מבוא לגיאופיזיקה3

מבוא לגיאולוגיה
1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 27חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 0366.1102

'שנה ב

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק! 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א
2, 1פיזיקה קלאסית 4אור ואופטיקה, גלי�0321.2102
2, 1פיזיקה קלאסית 3שיטות נומריות בפיזיקה0321.2117

מחשבי� לפיזיקאי�
'מעבדה בפיזיקה א14' מעבדה בפיזיקה ב0321.2121

2, 1פיזיקה קלאסית 
מבוא לפיזיקה מודרנית 

במקביל, גלי�
2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 3גיאומטריה אנליטית0366.1115

או במקביל
2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 14משוואות דיפרנציאליות רגילות 0366.2103
1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 6מתמטיקה בדידה0368.1118

חובה

3מבוא למדעי� פלנטריי�0341.1203

מבוא למדעי האטמוספירה3פיזיקת ענני� ומשקעי�0341.2214 בחירה
)3—4 

)ס"ש

2, 1פיזיקה קלאסית 4מבוא לפיזיקת הפלסמה0341.2224
2, 1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 

מבוא לפיזיקה מודרנית

'סמסטר ב
1מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי� 4הסתברות וסטטיסטיקה0321.1836
3מבוא לגיאופיזיקה0341.1206
,2, 1מתמטי לגיאופיזיקאי� מבוא 4שיטות מתמטיות בגיאופיזיקה0341.2218

מחשבי� לפיזיקאי�
1פיזיקה קלאסית4מכניקת הרצ!0341.2219

2, 1מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי� 
3מבוא לכימיה0341.2221
1אלגברה לינארית 26אלגברה לינארית 0366.1112

חובה

2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 36חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 0366.2141
גיאומטריה אנליטית

לגיאולוגיהמבוא4*גיאולוגיה סטרוקטוראלית0341.2206בחירה

.'בנית� בסמסטר*
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'שנה ג

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק! 

ס"בש
דרישות מוקדמות

' אסמסטר
שיטות מתמטיות בגיאופיזיקה3שימוש בשיטות חישוב נומרי0341.3214

חובה
1סמינריו� מחלקתי0341.3255

מבוא לכימיה3כימיה של אטמוספירות פלנטריות0341.3000
מבוא למדעי האטמוספירה3שינויי אקלי�0341.3004

פיזיקת ענני� ומשקעי�
0341.3207�מבוא לגיאופיזיקה ולגיאולוגיה3פיזיקה של כדור האר

1שיטות מתמטיות בגיאופיזיקה 
מבוא למטאורולוגיה דינמית3מעבדה במטאורולוגיה סינופטית0341.3211
2, 1פיזיקה קלאסית 3מבוא למטאורולוגיה דינמית0341.3229

מבוא למדעי האטמוספירה
משוואות דיפרנציאליות רגילות

יישומי מכניקת הרצ! 0341.3233
בגיאופיזיקה

מכניקת הרצ!3

2, 1פיזיקה קלאסית 4פיזיקה של כוכבי�0341.3245
מבוא לפיזיקה מודרנית

פטרולוגיה , מינרולוגיה0341.3246
וגיאוכימיה

,מבוא לגיאופיזיקה ולגיאולוגיה4
מבוא לכימיה

בחירה
)12—13

)ס"ש

מבוא למדעי המחשב4מבוא לאנליזה נומרית0366.2105
2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

2אלגברה לינארית 

'סמסטר ב
3פרוייקט0341.3234 חובה
1סמינריו� מחלקתי0341.3256
,2, 1פיזיקה קלאסית 4מערכת השמש0341.3251

,מבוא לפיזיקה מודרנית
מבוא לכימיה

,שיטות מתמטיות בגיאופיזיקה3שיטות סייסמיות0341.3205
שימוש בשיטות מתמטיות 

,ובמחשבי� בגיאופיזיקה
גלי�

מבוא למטאורולוגיה דינמית3דינמיקה אטמוספירית0341.3209

בחירה
)11—12

)ס"ש

2תקשורת דר� לוויני�0511.5156
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חוגית בגיאופיזיקה ומדעי� פלנטריי�----תכנית לימודי� דו
המחשב �הספר למדעי�או מבית, הספר למתמטיקה�ובחוג נוס� מבית

....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

מטרת הלימודי� ומבנה הלימודי�

:חוגי-בתכנית זו קיימות שלוש אפשרויות למסלול דו

.מתמטיקה+ גיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל -0366.0341
.סטטיסטיקה+  גיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל -0365.0341
.מדעי המחשב+  גיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל -0368.0341

. ל"מטרת התכנית להקנות לתלמידי� ידע בסיסי תו� הדגשת היישומי� הנרחבי� של התחומי� הנ
�.יתקבלו לתכנית זו מועמדי� אשר יעמדו בתנאי הקבלה של שני החוגי

כמחצית ממספר השעות . ס ויש בה  קורסי חובה ובחירה" ש165165165165----159159159159-תכניות הלימודי� ה  בהיק� של כ
 מקרב קורסי -הסמסטריאליות ה  מקרב קורסי החוג לגיאופיזיקה ולמדעי� פלנטריי� והמחצית השניה 

להל  תובא תכנית לימודי� מפורטת של המסלול המצר� . ית הספר למדעי המתמטיקהאחד החוגי� מב
גיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל ומדעי המחשב וגיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל 

תכנית הלימודי� בשני המסלולי� האחרי� תעשה עבור כל . שהינו מסלול מבוקש במיוחד, ומתמטיקה
. ע� היוע#בתיאו�, תלמיד בנפרד

.ציוני הקורסי� ישוקללו בכל קורס בנפרד ויינתנו שני ציוני גמר

יוכל לבחור בכל " מוסמ� אוניברסיטה"פי תכנית זו וירצה להמשי� לתואר -תלמיד שיסיי� לימודיו על
א� יתכ  ויחוייב בלימודי השלמה בהתא� למסלול הלימודי� בו , אחד משני החוגי� של התואר הראשו 

.תואר השנייבחר ב

.המחשב�הספר למדעי�ביתראה 

חוגית בגיאופיזיקה ומדעי� פלנטריי��תכנית לימודי� דו
BBBB....ScScScSc....----0368036803680368.0341.0341.0341.0341" בוגר אוניברסיטה"לתואר , ובמדעי המחשב
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בגיאופיזיקה ומדעי� פלנטריי� חוגית �תכנית לימודי� דו
BBBB....ScScScSc....0366036603660366.0341.0341.0341.0341" בוגר אוניברסיטה"ובמתמטיקה לתואר 

'שנה א

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א
במקביל, 1פיזיקה קלאסית4פרקי� בפיזיקה קלאסית0321.1104
16פיזיקה קלאסית0321.1118

3מבוא לגיאולוגיה0341.1201

0341.1203�3מבוא למדעי� פלנטריי

17חשבו  דיפרנציאלי ואינטגרלי0366.1101

חובה

17אלגברה לינארית0366.1111

30303030כ"סה

'סמסטר ב
,1פיזיקה קלאסית26פיזיקה קלאסית0321.1119

פרקי� בפיזיקה קלאסית
במקביל, 1,2פיזיקה קלאסית4מבוא לפיזיקה מודרנית0321.1804

פרקי� בפיזיקה קלאסית
4מבוא למדעי האטמוספירה0341.1200

3מבוא לגיאופיזיקה0341.1206

1חשבו  דיפרנציאלי ואינטגרלי27חשבו  דיפרנציאלי ואינטגרלי0366.1102

חובה

1אלגברה לינארית26אלגברה לינארית0366.1112
30303030כ"סה
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'שנה ב

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א

,1פיזיקה קלאסית13'אמעבדה בפיזיקה0321.1111
1,2פרקי� בפיזיקה קלאסית

0321.2102�1,2פיזיקה קלאסית4אור ואופטיקה, גלי
4מכניקה אנליטית0321.2105

1סמינר מחלקתי0341.3255

5מבוא להסתברות0365.1102

חובה

6מתמטיקה בדידה0366.1118

23232323כ"סה

'סמסטר ב
,1,2פיזיקה קלאסית23'אמעבדה בפיזיקה0321.1112

פרקי� בפיזיקה קלאסית
בגיאולוגיה ) קמפוס(מחנה מיפוי 0341.2000

ובגיאוגרפיה
,מבוא לגיאופיזיקה3

מבוא לגיאולוגיה
4שיטות מתמטיות בגיאופיזיקה0341.2218

4מכניקת הרצ�0341.2219

3מבוא לכימיה0341.2221

1סמינר מחלקתי0341.3256

4מבוא כללי למדעי המחשב0366.1106

חובה

2חשבו  דיפרנציאלי ואינטגרלי3גיאומטריה אנליטית0366.1115
25252525כ"סה

'שנה ג

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א

חובה

',אמעבדה בפיזיקה14'במעבדה בפיזיקה0321.2121
,מבוא לפיזיקה מודרנית

,גלי� אור ואופטיקה
1,2פיזיקה קלאסית

'סמסטר ב

חובה

',אמעבדה בפיזיקה24'מעבדה בפיזיקה ב0321.2122
,מבוא לפיזיקה מודרנית

,גלי� אור ואופטיקה
1,2פיזיקה קלאסית
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 מתמטיקה–'ג+'שני� ב

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש
דרישות מוקדמות

2חשבו  דיפרנציאלי ואינטגרלי4משוואות דיפרנציאליות רגילות0366.2103

,המחשב+מבוא למדעי4מבוא לאנליזה נומרית0366.2105
,2חשבו  דיפרנציאלי ואינטגרלי

2אלגברה לינארית

4תורת הפונקציות המרוכבות0366.2123

,2חשבו  דיפרנציאלי ואינטגרלי36יפרנציאלי ואינטיגרליחשבו  ד0366.2141
גיאומטריה אנליטית

14משוואות דיפרנציאליות חלקיות0366.3020

חובה

0366.xxxx2סמינר במתמטיקה

 6-8קורסי בחירהxxxx2.0366בחירה
32323232כ"סה

 גיאופיזיקה–'ג+'שני� ב

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש
דרישות מוקדמות

13-16קורסי בחירהxxxx4.0341בחירה

.שעות164164164164----159159159159:  כ"סה
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מטרת הלימודי	 ומבנה הלימודי	

האטמוספירה , התכנית מיועדת לתלמידי� המעונייני� בלימודי פיזיקה ויישומ� בחקר כדור האר�
.תארי� מתקדמי� בכל אחד משני החוגי�התכנית מאפשרת המש� לימודי� ל. והחלל

ציוני הקורסי� ישוקללו בכל . יתקבלו לתכנית זו מועמדי� אשר יעמדו בדרישות הקבלה של שני החוגי�
בשנת הלימודי� השלישית נית� יהיה להתמקד באחד משלושת תחומי . חוג בנפרד ויינתנו שני ציוני גמר

מדעי האטמוספירה ומדעי ,  גיאופיזיקה וגיאולוגיה-י� המחקר של החוג לגיאופיזיקה ולמדעי� פלנטרי
).מדעי� פלנטריי�(החלל 

כשליש מה� מתו� הקורסי� הניתני� בחוג לגיאופיזיקה , תכנית הלימודי� כוללת קורסי חובה ובחירה
בה� קורסי הכנה במקצועות , והשאר מבי� הקורסי� הניתני� בבית הספר לפיזיקה, ולמדעי� פלנטריי�

.קההמתמטי

יוכל " מוסמ� אוניברסיטה"וירצה להמשי� לתואר , פי תכנית לימודי� זו-תלמיד שיסיי� את לימודיו על
כגו� קורסי (במידה ויידרשו לימודי השלמה מבי� הקורסי� לתואר ראשו� . לבחור בכל אחד משני החוגי�

התואר השני וייחשבו ה� ייכללו בתכנית הלימודי� של , )'הניתני� בשנה ג, המבוא השוני� בפיזיקה
.במניי� השעות הדרושות לסיו� התואר

.ס" ש165165165165מנת לסיי� את לימודיו בתכנית זו הוא-מספר שעות הלימוד הנדרשות מתלמיד על

'שנה א

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק$ 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א
במקביל, 1פיזיקה קלאסית 4פרקי� בפיזיקה קלאסית0321.1104

,במקביל, פרקי� בפיזיקה קלאסית13' מעבדה בפיזיקה א0321.1111
במקביל, 1פיזיקה קלאסית 

, חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי16מבוא מתמטי לפיזיקאי� 0321.1838
במקביל

, 1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 16פיזיקה קלאסית 0321.1118
במקביל

6חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי0321.1833

3מבוא לגיאולוגיה0341.1201

חובה

3מבוא למדעי� פלנטריי�0341.1203

חוגית בגיאופיזיקה ומדעי	 פלנטריי	 �תכנית לימודי	 דו
BBBB....ScScScSc....----0321032103210321.0341.0341.0341.0341" בוגר אוניברסיטה"לתואר , ובפיזיקה
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)המש� ('שנה א

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק$ 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר ב
,1פיזיקה קלאסית 23' מעבדה בפיזיקה א0321.1112

,פרקי� בפיזיקה קלאסית
במקביל, 2פיזיקה קלאסית 

,1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 26מבוא מתמטי לפיזיקאי� 0321.1839
חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי

,1פיזיקה קלאסית 26פיזיקה קלאסית 0321.1119
, 2מבוא מתמטי לפיזיקאי� 

במקביל

,1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 3מחשבי� לפיזיקאי�0321.1121
1פיזיקה קלאסית 

,1פיזיקה קלאסית 4מבוא לפיזיקה מודרנית0321.1804
,פרקי� בפיזיקה קלאסית

במקביל, 2פיזיקה קלאסית 

4 האטמוספירהמבוא למדעי0341.1200

חובה

3מבוא לגיאופיזיקה0341.1206

'שנה ב

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק$ 

ס"בש
דמותדרישות מוק

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

במקביל, 1שיטות בפיזיקה עיונית 

,1פיזיקה קלאסית 4מכניקה אנליטית0321.2105
1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 

2, ,1פיזיקה קלאסית 3שיטות נומריות בפיזיקה0321.2117
,מחשבי� לפיזיקאי�

במקביל, 1שיטות בפיזיקה עיונית 

',מעבדה בפיזיקה א14' מעבדה בפיזיקה ב0321.2121
,2, 1פיזיקה קלאסית 

גלי�, מבוא לפיזיקה מודרנית

חובה

,חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי14שיטות בפיזיקה עיונית 0321.2130
2, 1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 
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)המש� ('שנה ב

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק$ 

ס"בש
מותדרישות מוקד

)המש�(' סמסטר א
מבוא למדעי האטמוספירה3פיזיקת ענני� ומשקעי�0341.2214

בחירה
)3–4 
)ס"ש

,2, 1פיזיקה קלאסית 4מבוא לפיזיקת הפלסמה0341.2224
,2, 1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 

מבוא לפיזיקה מודרנית

'סמסטר ב
1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 4הסתברות וסטטיסטיקה0321.1836

,מבוא לפיזיקה מודרנית15קוונטי� 0321.2103
,גלי�, מכניקה אנליטית

,במקביל, הסתברות וסטטיסטיקה
,1שיטות בפיזיקה עיונית 
במקביל, 2שיטות בפיזיקה עיונית 

,פרקי� בפיזיקה קלאסית5פיזיקה תרמית0321.2111
,2, 1פיזיקה קלאסית 

,מבוא לפיזיקה מודרנית
,הסתברות וסטטיסטיקה

 במקביל,1קוונטי� 

',מעבדה בפיזיקה א24' מעבדה בפיזיקה ב0321.2122
,2, 1פיזיקה קלאסית 

גלי�, מבוא לפיזיקה מודרנית

1שיטות בפיזיקה עיונית 24שיטות בפיזיקה עיונית 0321.2131

4אלקטרוניקה0321.2830

,1פיזיקה קלאסית 4מכניקת הרצ0341.2219$
,2, 1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 

1שיטות בפיזיקה עיונית 

חובה

3מבוא לכימיה0341.2221

בגיאולוגיה ) קמפוס(מחנה מיפוי 0341.2000
ובגיאופיזיקה

לגיאופיזיקהמבוא 3 בחירה
)3–4 
מבוא לגיאולוגיה4גיאולוגיה סטרוקטוראלית0341.2206)ס"ש
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'שנה ג

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
ק$ הי
ס"בש

דרישות מוקדמות

'סמסטר א
1קוונטי� 26קוונטי� 0321.3101
3מבוא למצב מוצק0321.3103 ,1קוונטי� , פיזיקה תרמית*(1+)

במקביל, 2קוונטי� 
,2פיזיקה קלאסית 4אלקטרומגנטיות אנליטית0321.3109

,גלי�, מבוא לפיזיקה מודרנית
2, 1שיטות בפיזיקה עיונית 

,מבוא לגיאולוגיה3פיזיקה של כדור האר�0341.3207
מבוא לגיאופיזיקה

,2, 1פיזיקה קלאסית 3מבוא למטאורולוגיה דינמית0341.3229
מבוא לפיזיקה מודרנית

חובה

,2, 1פיזיקה קלאסית 4פיזיקה של כוכבי�0341.3245
מבוא לפיזיקה מודרנית

מבוא לכימיה3כימיה של אטמוספירות פלנטריות0341.3000
בחירה

יישומי מכניקת הרצ$ 0341.3233)ס"ש3(
בגיאופיזיקה

מכניקת הרצ3$

'טר בסמס

חובה
,גלי�, 2, 1מעבדה בפיזיקה 12'מעבדה בפיזיקה ג0321.3118

,אלקטרוניקה
1קוונטי� 

,2, 1שיטות מתמטיות בגיאופיזיקה 3שיטות סייסמיות0341.3205
גלי� ' קב

,מבוא לגיאופיזיקה ולגיאולוגיה4**פטרולוגיה וגיאוכימיה10341.3246
מבוא לכימיה

מבוא למטאורולוגיה דינמית3דינמיקה אטמוספירית0341.3209

מעבדה במטאורולוגיה 0341.3211
**סינופטית

מבוא למטאורולוגיה דינמית3 ' קב

2

2, 1פיזיקה קלאסית 3ניניו*אל0341.2002

,2, 1פיזיקה קלאסית 3מבוא לאסטרופיזיקה0321.3108
,יטיתמכניקה אנל

,מבוא לפיזיקה מודרנית
2, 1קוונטי� 

,2, 1פיזיקה קלאסית 3פלסמות חלליות0341.2225
,מודרניתמבוא לפיזיקה 

חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי

,2, 1פיזיקה קלאסית 4מערכת השמש0341.3251
,מבוא לפיזיקה מודרנית

 לכימיהמבוא

בחירה

)7–9 

)ס"ש

' קב

3

2תקשורת דר� לוויני�0511.5156

.השתתפות בשיעור התרגיל היא רשות; הגשת תרגילי� היא חובה*
.'נית� בסמסטר א**
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, חוגית בגיאופיזיקה ומדעי� פלנטריי� ובכימיה�תכנית לימודי� דו
BBBB....ScScScSc....––––0351.03410351.03410351.03410351.0341" אוניברסיטהבוגר"לתואר 

, ד" תשסלפניתלמידי� שהחלו ללמוד . ד"תכנית זו תקפה לגבי תלמידי� שהחלו לימודיה� בתשס
.הלימודי� בה החלו ללמודחייבי� בתכנית הלימודי� המפורטת בידיעו� שנת

מטרת הלימודי� ומבנה הלימודי�
. האטמוספירה והחלל, האר��התכנית מיועדת לתלמידי� המעוניני� בלימודי כימיה ויישומ� בחקר כדור

.התכנית מאפשרת המש� לימודי� לתארי� מתקדמי� בכל אחד משני החוגי�

רסי� ישוקללו בכל ציוני הקו, יתקבלו לתכנית זו מועמדי� אשר יעמדו בדרישות הקבלה של שני החוגי�
בשנת הלימודי� השלישית נית  יהיה להתמקד באחד משלושת תחומי . חוג בנפרד ויינתנו שני ציוני גמר

מדעי האטמוספירה או מדעי ,  גיאופיזיקה וגיאולוגיה–הלימוד של החוג לגיאופיזיקה ולמדעי� פלנטריי�
).מדעי� פלנטריי�(החלל 

הספר לכימיה �ס מתו� הקורסי� הניתני� בבית"ש83 83 83 83 , ובחירהתכנית הלימודי� כוללת קורסי חובה 
בה� קורסי הכנה , מתו� הקורסי� הניתני� בחוג לגיאופיזיקה ולמדעי� פלנטריי�, ס"ש84848484–והשאר

.במקצועות המתמטיקה

יוכל " מוסמ� אוניברסיטה"וירצה להמשי� לתואר , פי תכנית לימודי� זו�תלמיד שיסיי� את לימודיו על
ה� ייכללו , במידה ויידרשו לימודי השלמה מבי  הקורסי� לתואר ראשו .  בכל אחד משני החוגי�לבחור

.בתכנית הלימודי� של התואר השני

.ס"ש167167167167מנת לסיי� את לימודיו בתכנית זו הוא �מספר שעות הלימוד הנדרשות מתלמיד על

'שנה א

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק% 

ס"בש
ותדרישות מוקדמ

'סמסטר א
���13' מעבדה בפיזיקה א0321.1111
���16מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי� 0341.1204
���3מבוא לגיאולוגיה0341.1201
���16כימיה כללית 0351.1105
���25כימיה כללית 0351.1110

חובה

���16' פיזיקה כללית א0351.1810
29292929כ"סה

'סמסטר ב
���23' מעבדה בפיזיקה א0321.1112
1יאופיזיקאי� מבוא מתמטי לג26מבוא מתמטי לגיאפיזיקאי� 0341.1205
3מבוא לגיאופיזיקה0341.1206

בגיאולוגיה ) קמפוס(מחנה מיפוי 0341.2000
ובגיאופיזיקה

,מבוא לגיאופיזיקה3
במקביל, מבוא לגיאולוגיה

���2תכנות0351.1100
2, 1כימיה כללית 35כימיה כללית 0351.1104
���17מעבדה בכימיה0351.1108
���3מבוא לכימיה אורגנית0351.1109

חובה

1' פיזיקה כללית א26' פיזיקה כללית א0351.1812
38383838כ"סה
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'שנה ב

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק% 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א
���3מבוא למדעי� פלנטריי�0341.1203
מבוא למדעי האטמוספירה3פיזיקת ענני� ומשקעי�0341.2214
2' ללית אפיזיקת כ4מבוא לפיזיקת הפלסמה0341.2224
)פרט למעבדה(' קורסי שנה א17כימיה פיזיקלית 0351.2202
,כימיה כללית ופיזיקלית15כימיה אורגנית 0351.2304

,מבוא לכימיה אורגנית
אורגנית�כימיה כללית ואי

,מבוא לגיאופיזיקה4פטרולוגיה וגיאוכימיה0341.3246
מבוא לגיאולוגיה

חובה

,2, 1' פיזיקה כללית א5'פיזיקה כללית ב0351.2803
2, 1מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי� 

31313131כ"סה

'סמסטר ב
מבוא לגיאופיזיקה ולגיאולוגיה4גיאולוגיה סטרוקטורלית0341.2206
1כימיה פיזיקלית 4מעבדה בכימיה פיזיקלית0351.2213
,תכנות4שיטות מתמטיות בגיאופיזיקה0341.2218

2, 1מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי� 
,1' פיזיקה כללית א4מכניקת הרצ0341.2219%

2, 1מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי�
1כימיה פיזיקלית 27כימיה פיזיקלית 0351.2206
1כימיה אורגנית 8מעבדה בכימיה אורגנית0351.2302

חובה

1כימיה אורגנית 25כימיה אורגנית 0351.2305
36363636כ"סה
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'שנה ג

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק% 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א

חובה
כימיה של אטמוספירות 0341.3000

פלנטריות
,מבוא למדעי� פלנטריי�3

אורגנית�כימיה כללית ואי

,מבוא למדעי האטמוספירה3שינויי אקלי�0341.3004
פיזיקת ענני� ומשקעי�

מבוא לגיאופיזיקה ולגיאולוגיה3האר��פיזיקה של כדור0341.3207

ה מעבדה במטאורולוגי0341.3211
סינופטית

מבוא למטאורולוגיה דינמית3

שיטות מתמטיות בגיאופיזיקה3שימוש בשיטות חישוב נומרי0341.3214

,2, 1פיזיקה קלאסית 3מבוא למטאורולוגיה דינמית0341.3229
,מבוא למדעי האטמוספירה

1שיטות מתמטיות בגאופיזיקה 

ישומי מכניקת הרצ% 0341.3233
בגיאופיזיקה

,2, 1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 3
מכניקת הרצ%, גלי�

בחירה

,2, 1פיזיקה קלאסית 4פיזיקה של כוכבי�0341.3245
מבוא לפיזיקה מודרנית

'סמסטר ב
���3פרוייקט0341.3234חובה

2, 1פיזיקה קלאסית 3ניניו�אל0341.2002

,2, 1ית פיזיקה קלאס3פלסמות חלליות0341.2225
,מבוא לפיזיקה מודרנית

חשבו  דיפרנציאלי ואינטגרלי

1יקה שיטות מתמטיות בגאופיז3שיטות סייסמיות0341.3205
גלי�

בחירה

,2, 1פיזיקה קלאסית 4מערכת השמש0341.3251
,מבוא לפיזיקה מודרנית

מבוא לכימיה
רה בשני הסמסטרי�שעות בחי18181818כ"סה
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)המש� ('שנה ג

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק% 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א
:לבחירה מתו� רשימת הקורסי� להל 

תכנות4יישומי מחשב למדעי�0351.3001
2, 1יסיקלית כימיה פ3סימטריה בכימיה0351.3108
2, 1כימיה אורגנית 2פרקי� נבחרי� בכימיה אורגנית0351.3109
---1אופקי� בכימיה0351.3110
,2, 1כימיה אורגנית 4*כימיה אורגנית פיסיקלית0351.3203

מעבדה בכימיה אורגנית
2, 1כימיה פיסיקלית 4ספקטרוסקופיה מגנטית0351.3207
2, 1ת כימיה פיסיקלי3ספקטרוסקופיה0351.3208
2, 1כימיה פיסיקלית 3תרמודינמיקה סטטיסטית0351.3209
2, 1כימיה פיסיקלית 4כימיה קוונטית0351.3212
יישו� שיטות פיסיקליות בכימיה 0351.3308

אורגנית
,2, 1כימיה אורגנית 2

2, 1כימיה פיסיקלית 
2כימיה אורגנית תעשייתית0351.3313

בחירה

2, 1כימיה פיסיקלית 3שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית0351.3402
'סמסטר ב

:לבחירה מתו� רשימת הקורסי� להל 
2, 1וא מתמטי לכימאי� מב4הסתברות וסטטיסטיקה0321.1836
2, 1כימיה פיסיקלית 3מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית0351.3104
2, 1כימיה אורגנית 3עקרונות סינתזה אורגנית0351.3111
2, 1כימיה פיסיקלית 3מהלכי� אקראיי� בכימיה ובביולוגיה0351.3113
2, 1כימיה אורגנית 3*כימיה אורגנית מתקדמת0351.3302

בחירה

סימטריה , 1כימיה אורגנית 2אורגנית מתקדמת�ה איכימי0351.3408
בכימיה

 שעות בחירה בשני הסמסטרי�9999כ "סה

.ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר השני) או השלמה(קורס זה מהווה דרישה מוקדמת *



גיאופיזיקה 71

מטרת הלימודי	 ומבנה הלימודי	
מתו� הכרה שתחומי מחקר רבי� , תכנית זו מיועדת לאפשר שילוב בי� שתי דיסציפלינות שונות

מסלול . נושאי� שוני� מתחומי הביולוגיהבגיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל דורשי� ידע רב ב
.לימודי� זה מכי� את הבסיס ללימודי סביבה

כוללת קורסי חובה ובחירה מקרב הקורסי� הניתני� , ס לפחות" ש144144144144בהיק� של , תכנית הלימודי�
בה� ג� קורסי , בפקולטה למדעי החיי� ומקרב הקורסי� הניתני� בחוג לגיאופיזיקה ולמדעי� פלנטריי�

ציוני הקורסי� ישוקללו בכל חוג בנפרד . ה במתמטיקה ובפיזיקה הניתני� בפקולטה למדעי� מדויקי�הכנ
.ויינתנו שני ציוני גמר

יוכל לבחור בכל , "מוסמ� אוניברסיטה"פי תכנית זו וירצה להמשי� לתואר -תלמיד שיסיי� לימודיו על
וה� בגיאופיזיקה ומדעי� ) חלקהבכפו� לדרישות הקד� בכל מ(אחד מהמסלולי� ה� במדעי החיי� 

לתלמיד המתכוו� להמשי� לימודיו בביולוגיה מומל# להגדיל את מכסת קורסי הבחירה בשני� . פלנטריי�
.לתואר הראשו�' ג-'ב

'שנה א

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק� 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א
3מבוא לגיאולוגיה0341.1201

16' פיזיקה כללית א0351.1810

3מבוא למדעי� פלנטריי�0341.1203
חובה

15מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי� 0341.1204

'סמסטר ב
4מבוא למדעי האטמוספירה0341.1200

בגיאולוגיה ) קמפוס(מחנה מיפוי 0341.2000
ובגיאופיזיקה

,מבוא לגיאולוגיה3
במקביל, מבוא לגיאופיזיקה

1' פיזיקה כללית א26' פיזיקה כללית א0351.1812

1תמטי לגיאופיזיקאי� מבוא מ26מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי� 0341.1205

חובה

3מבוא לגיאופיזיקה0341.1206

'שנה ב

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

היק� ש� הקורס
ס"בש

ת מוקדמותדרישו

'סמסטר א
מבוא למדעי האטמוספירה3פיזיקת ענני� ומשקעי�0341.2214

חובה
3קוסמוכימיה וראשית החיי�0341.4169

בחירה
,מבוא לגיאופיזיקה4פטרולוגיה וגיאוכימיה0341.3246

מבוא לגיאולוגיה

חוגית בגיאופיזיקה ומדעי	 פלנטריי	�תכנית לימודי	 דו
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר , ובביולוגיה
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)המש� ('שנה ב

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק� 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר ב
2, 1' פיזיקה כללית א6מבוא כללי לפיזיקה מודרנית0311.2821

,מבוא לגיאופיזיקה4גיאולוגיה סטרוקטוראלית0341.2206
מבוא לגיאולוגיה

,2, 1' פיזיקה כללית א4מערכת השמש0341.3251חובה
, מבוא כללי לפיזיקה מודרנית

,במקביל
מבוא לכימיה

בחירה 
)ס" ש4(

ד מבוא לחישה מרחוק ועיבו0691.2918
תמונות

4

'שנה ג

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א
כימיה של אטמוספירות 0341.3000

פלנטריות
מבוא למדעי� פלנטריי�3

מבוא למדעי האטמוספירה3שינויי אקלי�0341.3004
,מבוא לגיאופיזיקה3פיזיקה של כדור האר0341.3207#

מבוא לגיאולוגיה
,2, 1' פיזיקה כללית א3מבוא למטאורולוגיה דינמית0341.3229

מבוא למדעי האטמוספירה

בחירה
)ס"ש9(

מבוא למטאורולוגיה דינמית3מעבדה במטאורולוגיה סינפטית0341.3211

'סמסטר ב
3)סמינריו� בכתב (פרוייקט0341.3234חובה

1,2'פיזיקה כללית א2ניניו&אל0341.2002

מבוא למטאורולוגיה דינמית3דינמיקה אטמוספירית0341.3209
בחירה

)5–6
מבוא למדעי האטמוספירה2)סמינר (שריפת צמחיה ואקלי�0341.4025)ס"ש
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מטרת הלימודי
 ומבנה הלימודי
התכנית מיועדת להקנות לתלמידי� ידע בסיסי בתחומי הגיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל תו� 

.חוגי- בנוס� ללימודי� בחוג מפקולטה אחרת במסלול דו,הדגשת היישומי� הנרחבי� של תחומי� אלה

, ס וה� כוללי� קורסי חובה ובחירה" ש80-היק� הלימודי� בחוג לגיאופיזיקה ולמדעי� פלנטריי� הוא כ
מומל  לתלמידי� בתכנית זו להתמקד בתחו� אחד מבי� . בה� קורסי� בסיסיי� במתמטיקה ובפיזיקה

מדעי� (מדעי האטמוספירה ומדעי החלל , יאופיזיקה וגיאולוגיהג: שלושת תחומי המחקר של החוג
חוגי בגיאופיזיקה -להל� תובא תכנית מפורטת עבור מסלול לימודי� דו. בתיאו� ע� היוע , )פלנטריי�

תכנית לימודי� בצירו� אחר תהיה . ומדעי האטמוספירה והחלל ובגיאוגרפיה מהפקולטה למדעי הרוח
.במתכונת דומה ותיקבע לכל תלמיד בנפרד בתיאו� ע� היוע 

יוכל התלמיד לבחור בקורס הנית� , ידי שני החוגי�-במידה ויש חפיפה או דמיו� בי� קורסי� המוצעי� על
ציוני הקורסי� ישוקללו בכל .  אחד החוגי� ולהשלי� את השעות מתו� קורסי הבחירה בחוג השניידי-על

.חוג בנפרד ויינתנו שני ציוני גמר

יוכל לבחור בכל " מוסמ� אוניברסיטה"פי תכנית זו וירצה להמשי� לתואר -תלמיד שיסיי� לימודיו על
בהתא� למסלול הלימודי� בו , בלימודי השלמהא� יתכ� ויחוייב , אחד משני החוגי� של התואר הראשו�

.יבחר בתואר השני

חוגית בגיאופיזיקה ומדעי
 פלנטריי
�תכנית לימודי
 דו
.B.Sc" בוגר אוניברסיטה"לתואר , וחוג מפקולטה אחרת
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תכנית הלימודי� המפורטת של החוג לגיאוגרפיה . ס"ש84848484התכנית כוללת קורסי חובה ובחירה בהיק� של 
ת השעות המפורטת נית  למצוא את הקורסי� ומערכ. תיעשה בתיאו� ע� היוע�) ס" ש64בהיק� של (

.בידיעו  הפקולטה למדעי הרוח

'שנה א

דרישות מוקדמות
היק� 

ס"בש
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
3 מבוא לגיאולוגיה 0341.1201

6 1' פיזיקה כללית א 0351.1810

6 1מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי�  0341.1204

3 מבוא למדעי� פלנטריי� 0341.1203

חובה

'סמסטר ב
4 מבוא למדעי האטמוספירה 0341.1200

,במקביל, מבוא לגיאופיזיקה
מבוא לגיאולוגיה

3 בגיאולוגיה ) קמפוס(מחנה מיפוי 
ובגיאופיזיקה

0341.2000

1מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי�  6 2מבוא מתמטי לגיאופיזיקאי�  0341.1205

1' פיזיקה כללית א 6 2' פיזיקה כללית א 0351.1821

3 מבוא לגיאופיזיקה 0341.1206

חובה

'שנה ב

דרישות מוקדמות
היק� 

ס"בש
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
מבוא למדעי האטמוספירה 3 פיזיקת ענני� ומשקעי� 0341.2214

,מבוא לגיאופיזיקה
מבוא לגיאולוגיה

4 פטרולוגיה וגיאוכימיה 0341.3246 חובה

'סמסטר ב
,מבוא לגיאופיזיקה
מבוא לגיאולוגיה

4 גיאולוגיה סטרוקטוראלית 0341.2206

3 מבוא לכימיה 0341.2221

2, 1' פיזיקה כללית א 6 מבוא כללי לפיזיקה מודרנית 0311.2821

4 מבוא לחישה מרחוק ועיבוד 
תמונות

0691.2918

חובה

חוגית בגיאופיזיקה ומדעי� פלנטריי��תכנית לימודי� דו
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר , ובגיאוגרפיה
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'שנה ג

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א

חובה
0341.3207�,מבוא לגיאופיזיקה3פיזיקה של כדור האר

מבוא לגיאולוגיה

כימיה של אטמוספירות 0341.3000
פלנטריות

מבוא למדעי� פלנטריי�3

מבוא למדעי האטמוספירה3שינויי אקלי�0341.3004

מעבדה במטאורולוגיה 0341.3211
סינופטית

מבוא למדעי האטמוספירה3
בחירה

)5–6
)ס"ש

,2, 1' פיזיקה כללית א3מבוא למטאורולוגיה דינמית0341.3229
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.M.Sc" מוסמ� אוניברסיטה"מהל� הלימודי� בגיאופיזיקה לתואר 

במדעי כדור " מוסמ� אוניברסיטה"החוג לגיאופיזיקה ולמדעי פלנטריי מקיי תכנית הוראה לתואר 
מוסמ� "כ� עוסקי התלמידי בעלי התואר . במדעי האטמוספירה ובמדעי הפלנטריי, האר� המוצק
".דוקטור לפילוסופיה"קר לתואר בעבודות מח, "אוניברסיטה

�, גיאולוגיה שימושית, גיאופיזיקה שימושית, תלמידי החוג רוכשי ידע ונסיו� בגיאופיזיקה של כדור האר
ההוראה מקיפה את התופעות הפיזיקליות . מדעי פלנטריי ופיזיקת החלל, מדעי האטמוספירה

בהבנת התפתחות , ובתנועות באטמוספירותבמבנה , האר�-והמודלי המתמטיי הקשורי במבנה כדור
למעט השמש , בעצמי, באקלי ושינוייו בסקלות זמ� שונות, בהתהוות גש וברקי, האוויר וחיזויו!מזג

בראשית החיי על האר� ובשיטות מדידה המשמשות בפיזיקת , המהווי את מערכת השמש, עצמה
,  בתכנית זו נמני כוכבי הלכת וירחיהבי� העצמי המרכיבי את מערכת השמש המטופלי. החלל

. אסטרואידי והחומר הבי� פלנטרי, כוכבי שביט

עוסקי באנליזה מתמטית ובניית מודלי מתמטיי המיושמי , המתמחי במחקר העיוני, תלמידי החוג
, יהכוללי מודלי של אקל, האר� וכוכבי הלכת-באטמוספירות של כדור, לפתרו� בעיות בסייסמולוגיה

בפיזיקת הפלסמה של , בחקר התהוות של כוכבי הלכת, פיזיקת הענני וחשמל אטמוספרי, מעבר קרינה
.באינטראקציה שבי� עצמי פלנטריי ולוויני מלאכותיי מחד ופלסמה מאיד�, מערכת השמש

; גיהסייסמולו: התלמידי המעונייני בהתמחות ניסויית ותצפיתית יכולי לעסוק בתחומי כדלקמ�
מדידות מעבדה ומדידות בשדה על התהוות הענני ; האר�-מדידות מגנטיות לבחינת שכבות קרו כדור

; אוויר!חיזוי מזג; חקר הדינמיקה של מערכות סינופטיות; מדידות אירוסולי ותכונותיה; והגש
ח לצור� ספקטרוסקופיה של האטמוספירה ושל פני השט; בחינת של שינויי אקלי בעול ובאזורנו

מדידות אופטיות ; ספקטרוסקופיה של כוכבי הלכת החיצוניי וירחיה, הערכת ראות ומאזני אנרגיה
 לסימולציה של -פיזיקה וכימיה של קרח בטמפרטורות נמוכות מאד .  כימיה פלנטרית-באטמוספירה

.י לוויני ורקיטות"וכ� אנליזת מדידות שנעשו ע, שביטי

מסלול זה בא בנוס$ למסלול . גמרמוד לתואר שני במסלול שאינו דורש עבודתתלמיד יכול ג לבחור לל
).מסלול ע עבודת גמר(הרגיל לתואר שני 

 שעות 40במסלול בלי עבודת גמר יהא על התלמיד להשתת$ השתתפות פעילה בקורסי בהיק$ של 
רגיל לתואר שני  שעות במסלול ה28סמסטריאליות וזאת במקו הדרישה של השתתפות פעילה בהיק$ 

במסגרת המסלול בלי עבודת גמר על התלמיד יהא להכי� עבודת פרוייקט בהיק$ של ). ע עבודת גמר(
לאחר הגשת הפרוייקט ואישורו תתקיי הצגת הפרוייקט במסגרת . אצל אחד ממורי החוג,  שנהכחצי
.החוג

לימודי ופה של יותר משנתבמסגרת המסלול הרגיל יהא על התלמיד לבצע עבודת גמר שלא תצרי� תק
.הכל-מצפי כי תכנית מוסמ� זו לא תעלה על שנתיי בס�. אחת

קבלת תלמידי�
במגמות מדעי " בוגר אוניברסיטה"יתקבלו בעלי תואר " מוסמ� אוניברסיטה"ללימודי לתואר 

ונ בתנאי שצי, פיזיקה או מקצוע קרוב אחר, מתמטיקה שימושית, האר�-האטמוספירה ומדעי כדור
" טוב"חוגית ע חוג מחו� לפקולטה יידרשו לציו� !תלמידי בתכנית דו.  לפחות(75)" טוב"הכללי הוא 

, שהתקבל ללימודי, במקרי מסויימי עשויה ועדת הקבלה לדרוש מתלמיד. בכל אחד מחוגי הלימוד
.להשתת$ בלימודי השלמה לפי הצור�

, או בעלי תואר מקביל, במדעי מדויקי" בוגר" תואר הניתני בחוג לבעלי, פתוחי הקורסי, כ�-כמו
, לאנשי אלה). לאחר סידורי אדמיניסטרטיביי כנדרש(המועסקי בתעשיות ובמוסדות מדע והוראה 

מוסמ� "א יתקבלו ג ללימודי לתואר . תינת� אפשרות להיבח� במקצועות בה השתתפו
.בהתא להחלטת ועדת ההוראה, יזכו בהכרה בלימודי בה השתתפו" אוניברסיטה

הממלאי " מוסמ� אוניברסיטה"מתקבלי בעלי תואר " דוקטור לפילוסופיה"ללימודי לקראת תואר 
".דוקטור לפילוסופיה"אחר דרישת התקנו� להענקת תואר 
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מבנה הלימודי�
:תלמיד רשאי לבחור באחד משטחי ההתמחות הבאי

אשר נושאה , ההתמחות האחת עיונית: לושה תחומי התמחויותובו ש,  גיאולוגי-מסלול גיאופיזי .1
הדגש מוש על מתימטיקה שימושית המיושמת לפתרו� בעיות . האר� המוצק-העיקרי הוא כדור

האנליזה המתימטית של בעיות בתחומי אלה של . האלסטיות והגיאופיזיקה, בתחומי הסייסמולוגיה
, בעיות ערכי עצמיי, וואות דיפרנציאליותנעזרת בחידושי האחרוני במש, הגיאופיזיקה

ההתמחות השנייה היא . מרחבי פונקציות וכ� אנליזה נומרית וחישובי, טרנספורמי אינטגרליי
אנליזה של נתוני סייסמיי , בתחו הגיאופיזיקה השימושית הכוללת סייסמולוגיה שימושית

ההתמחות . קרקעיות לצור� חיפושי נפט-תתדגש נית� לשיטות מיפוי . ושיטות גרבימטריות ומגנטיות
הלימודי במסלול זה מדגישי את החידושי האחרוני . השלישית היא בגיאולוגיה שימושית

בתחו הגיאולוגיה של הנפט והמי כאשר מאמ� רב מופנה כיו לגילוי סטרוקטורות עמוקות 
.גיאופיזיי וגיאוכימיי, באמצעי גיאולוגיי

והיחסי , סוגי סלעי מקור ועוביי, ל אגני סדימנטריי כאשר חישובי תעוקהנערכת אנליזה ש
סלעי מאגר וסלעי כיסוי קובעי המצאות של מלכודות או , ההדדיי בזמ� ובמרחב בי� סלעי מקור

במסגרת הלימודי נערכי סיורי ועבודות שדה להכרת הגיאולוגיה של ישראל ולימוד . מאגרי
 הטקטוניי של ישראל נבחני על רקע אירועי דומי במרחב הקרוב האירועי. שיטות שדה

.ובעול

. המסלול מדגיש היבטי גיאוהנדסיי של סלעי ויישומ בפרוייקטי גיאולוגיי שימושיי
במסגרת המסלול נער� מאמ� לשלב את הלומדי בעבודות מחקר יישומיות הנערכות על ידי מורי 

.ל"מחקר אחרי באר� ובחוהתחו בשיתו$ ע מוסדות 

.במסגרת מסלול זה תתקיי ג תכנית בסייסמולוגיה שימושית
על מנת שבתו , מטרת תכנית זו היא להכשיר אנשי בתחומי השוני של הסייסמולוגיה השימושית

.הלימודי יוכלו להשתלב בתעשיה הגיאופיזית

ומחצבי וגיאופיזיקה רדודה למטרות התכנית עוסקת בתחומי של סייסמולוגיה של חיפושי נפט 
.הנדסיות ולאיתור שברי גיאולוגיי בעלי פוטנציאל ליצירת רעידות אדמה

כ� כוללת התכנית כמו. עיבוד ופיענוח, התכנית תעסוק בכל הנושאי של איסו$ נתוני בשדה
 פרמטרי הקרקע ושיטות אינברסיה לקבלת-קורסי בסיסיי בנושאי מעבר גלי סייסמיי בתת

.הקרקע מהמדידות הסייסמיות-תת

�.עבודת הגמר תעסוק בנושאי יישומיי ותיעשה בשיתו$ פעולה ע גורמי תעשיה באר

הלימודי במסלול למדעי האטמוספירה מתרכזי בעיקר בפיזיקה של . מסלול למדעי האטמוספירה.2
האר� ושל -טמוספירה של כדורהמסלול מקי$ דינמיקה ואנרגטיקה של הא.  האר�-אטמוספירת כדור

, חיזוי פיזיקלי של מזג האויר, במסלול כלולי תורת האקלי. האטמוספירות של כובבי לכת אחרי
.חשמל אטמוספירי ומעבר קרינה וחישה מרחוק, פיזיקה של ענני ומשקעי

 שינויי במסגרת המסלול נערכי מחקרי עיוניי ונסיוניי בפיתוח מודלי של אקלי בניתוח של
בהרצה של מודלי , פי תצפיות ושינויי אקלי צפויי בעתיד באמצעות מודלי-אקלי בעבר על

ברגישות מודלי נומריי של , כימיי ופוטוכימיי ובהטמעת נתוני אטמוספריי שנאספו מלוויני
ר� בנושאי שוני של מעבר קרינה ד, האטמוספירה לשינויי בפרמטרי הקובעי את האקלי

בפיזיקה של ענני ומשקעי מתבצעי מחקרי ניסויי בתהליכי ; אטמוספירה וחישה מרחוק
 המיקרופיזיקליי של גידול טיפות המי וגבישי הקרח בענ� והתפתחות השדות והמטעני

מחקרי עיוניי בנושאי אלה כוללי פיתוח מודלי . החשמליי המביאי להתפרקות ברקי
 לבדיקת רגישות התפתחות הענני והגש לשינויי טבעיי או מלאכותיי של נומריי המשמשי
 כמו כ� נערכי מחקרי ניסויי ועיוניי בחקר האירוסולי ; )כגו� זריעת ענני(הפרמטרי השוני

האר� ומעבר ניגוד -על מאז� האנרגיה של כדור, האטמוספריי והשפעת על התפתחות הענני
התפתחות של , גורמי לשגיאות בתחזית, אוויר-ע מחקר על שיטות חיזוי מזגמתבצ, כ�-כמו. וראות

ברוב השטחי . אויר חמורות-שקעי ורמות באטמוספירה והמנגנוני להתפתחות של סערות מזג
המסלול מכי� את . האלה קיי שימוש נרחב בנתוני הנמדדי מלוויני מטאורולוגיי ואחרי

.יתוח ויישו בשטח התמחותהלומדי בו לעבודות מחקר ופ
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3.המבנה , הלכת במערכת השמש-כולל מחקרי בהתהוות ותכונות כוכבי, מסלול למדעי פלנטריי
, ביונוספירות ובמגנטוספירות פלנטריות, והתהליכי הפיזיקליי הפועלי באטמוספירות

כי והפלאסמות שביט והאינטראקציה שבי� גופי מולי-השמש וכוכבי-האינטראקציה שבי� רוח
. נחקרות תופעות הקשורות ברוח השמש ובאינטראקציה שלה ע כוכבי לכת שוני. במערכת השמש

במעבדה . לכת בעלי מגנטוספירות-לינארית מיושמת לחקר הרדיופיזיקה של כוכבי-תורת הגלי הלא
רת לכימיה פלנטרית נערכי מחקרי בהתהוות� והתפתחות� של אטמוספירות פלנטריות ויצי

נערכי ג ניסויי סימולציה מעבדתית באטמוספירות פלנטריות . התנאי להתהוות חיי בה�
.ראשוניות וכוכבי שביט

. במצפה הכוכבי במצפה רמו� נערכות תצפיות לאבחו� הפלסמה סביב צדק ותכונותיה של ירחיו
לבי� ) ויני ורקיטותלו(נערכי מחקרי בבעיות הפיזיקליות הקשורות באינטראקציה שבי� חלליות 

מחקרי אלה נערכי בשיתו$ ע מעבדות נודעות לחקר החלל . המדיו החללי של סביבת הקרובה
�כפי שה מתקבלי במדידות ישירות , והתלמידי יעסקו באנליזה פיזיקלית של נתוני, בארצות חו

.של לוויני ורקיטות

סדרי הלימודי�

 שעות סמסטריאליות בה� יוש דגש על קבלת בסיס 28-ב, סמ�התלמיד נדרש להשתת$ לתואר מו.א
הפיזיקלי -תו� השלמת הרקע המתמטי, רחב בשטחי השוני של הגיאופיזיקה והמדעי הפלנטריי

על הסטודנט . אחת לשנתייכלל-הקורסי לתארי המתקדמי בחוג ניתני בדר�. של התלמיד
א� לא יקבל יותר מנקודת , חוגי במש� שלושה סמסטרי מההרצאות בקולוקויו ה2/3-להיות נוכח ב

.זכות אחת בגי� נוכחות זו

סטודנט שלא סיי את התואר הראשו� בחוגנו יחוייב לקחת קורסי השלמה מתו� הקורסי המוצעי .ב
.לפי קביעת ועדת ההוראה בכל מקרה, י החוג"ע

גי הפקולטה האחרי ובפקולטה תלמיד רשאי להשתת$ ג בקורסי מתכניות הלימודי בחו.ג
על התלמיד להרכיב ע . השתתפות בקורסי אילו טעונה אישור ועדת ההוראה החוגית. להנדסה

.תחילת שנת הלימודי תכנית לימודי תו� התייעצות ע היוע� החוגי

תלמיד אשר במסגרת לימודיו לתואר ראשו� שמע קורסי שניתני על ידי החוג מעבר למיכסה .ד
רשאי לבקש הכרה בקורסי אילו כהשלמה או במסגרת התכנית ללימודי , רושה לתואר בוגרהד

.  שעות סמסטריאליות9-הכרה כזו תינת� לכל היותר ל". מוסמ� אוניברסיטה"התואר 

יוכלו לקבל הכרה בה לתואר , תלמידי לתואר שני הנדרשי להשלי קורסי מתואר ראשו� בחוגנו.ה
.  שעות סמסטריאליות9ינה עולה על השני במיכסה שא

.אשר נכשל בשני קורסי או יותר, ועדת ההוראה רשאית לפי שיקוליה להפסיק את לימודיו של תלמיד.ו

במקרה .  לפחות70במש� תקופת הלימודי חייב התלמיד לשמור על ממוצע ציוני מצטבר של .ז
 התראה ויחוייב בשיפור הממוצע בסמסטר יקבל הסטודנט, ל"וממוצע הציוני ירד מתחת לער� הנ

. במידה ולא יצליח בזאת יופסקו לימודיו. שלאחריו

כחלק מקורסי הבחירה א� , התלמיד זכאי להשתת$ בקורסי מרוכזי הניתני במסגרת מרכז גורדו�.ח
לימודי ובתנאי שלימודי אלה לא יזכו אותו בנקודות זכות במסגרת , נקודות זכות3-לא יקבל יותר מ

. תעודה של מרכז גורדו�
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' חייב להשלי קורסי בסיס בפיזיקה ובמתמטיקה שנה א, סטודנט בוגר ללא רקע מתמטי פיזיקלי.ט
:כדלהל�

ומבוא  )ס" ש8 (1מבוא מתמטי  לכימאי, )ס" ש6 (2'פיזיקה כללית א, )ס" ש6 (1'פיזיקה כללית א
 י וועדת הוראה "שינויי מ� המצוי� לעיל ייעשו ע. ליאו קורסי מקבי, )ס" ש8 (2מתמטי  לכימאי

.לתואר שני בתאו ע המנחה הפוטנציאלי

אלא א (לעשות קורסי השלמה לכל מסלול , יידרשו סטודנטי שלא סיימו תואר ראשו� בחוג, בנוס$.י
:    כדלהל�) ובאישור ועדת הוראה, למדו קורסי מקבילי במקו אחר

שיטות פוטנציאל, )ס" ש4(' שיטות מתמטיות במחשבי בגיאופיזיקה א: יסיפ!בתחו הגיאולוגי.א
).ס" ש3(ושיטות סייסמיות ) ס" ש4(       בגיאופיזיקה 

)     ס"ש3(פיזיקת ענני ומשקעי , )ס" ש4(מבוא למדעי האטמוספירה : בתחו האטמוספירה.ב
). ס" ש3(ומבוא למטאורולוגיה דינמית 

ופיזיקה ) ס" ש4(מערכת השמש , )ס" ש3(מבוא למדעי פלנטריי :  רייבתחו המדעי הפלנט.ג
 ).ס" ש4(של כוכבי

עבודת גמר
יבחר התלמיד בנושא לעבודת הגמר תו� התייעצות ע , בתו הסמסטר השני של שנת הלימודי הראשונה

.ובאישור ועדת ההוראה, היוע� החוגי
הסגל של החוג לגיאופיזיקה ולמדעי פלנטריי באחד העבודה תבוצע בהדרכתו של מנחה מבי� אנשי 

.מתחומי ההתמחות המפורטי בידיעו�
דר� מחשבה עצמאית וכושר בעיבודו של החומר המדעי , תו� ביצוע עבודת הגמר, על התלמיד להוכיח

.ובסיכומו

בחינת גמר
שאר נושאי הקשורי הבחינה כוללת בי� ה. פה-תתקיי בחינת גמר בעל, לאחר הגשת העבודה ואישורה

.בחינת הגמר לא תיער� טר השלי התלמיד את כל חובותיו האחרי. בעבודת הגמר

ציו� הגמר
:הציו� הסופי יורכב כדלקמ�

40%—עבודת הגמר
30%—בחינת הגמר

30%—ממוצע ציוני בקורסי

:הציו� הסופי במסלול בלי עבודת גמר יורכב כדלקמ�
25%—פרוייקט

10%—צגת הפרוייקטה
65%—ממוצע ציוני בקורסי

.המתפרס במידע הכללי בידיעו� זה" מוסמ� אוניברסיטה"עיי� ג בתקנו� הלימודי לקראת תואר 
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 בחוג לגיאופיזיקה ולמדעי פלמטריי.Ph.Dמהל� הלימודי לקראת תואר 

המסלול הרגיל

תנאי קבלה כמועמד.1
:רשאי לפנות לוועדה היחידתית בבקשה להתקבל למסלול זה

 בציו� משוקלל (.M.D)"דוקטור לרפואה"או " מוסמ� אוניברסיטה"מי שקיבל את התואר 1.1
.לפחות85גמר שציונה הוא  והכי� עבודת,  לפחות(80)"טוב"

כל סטודנט שלא סיי# את לימודיו בחוג לגיאופיסיקה ולמדעי# פלנטריי# חייב בלימודי 1.2
שיטות מתמטיות "במסגרת לימודי ההשלמה יהיה חייב הסטודנט לקחת את הקורס . השלמה

על המנחה הפוטנציאלי להכי� . כ� לקח קורס דומה בלימודי הבוגר א# אלא" בגיאופיזיקה
ראש הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר את תכנית לימודי ההשלמה שתובא  ביחד ע# יושב
.לאישור הוועדה

1.3 �במקרי# של הישגי# לימודיי# או מחקריי# מיוחדי# תוכל הוועדה היחידתית לאשר חריגה מ
.1.1הציוני# המינימליי# הנקובי# בסעי% 

גמר ללא עבודת" מוסמ�"ל תואר תנאי קבלה לבע.2
שקיבל את , ל"או באוניברסיטה מוכרת אחרת באר& או בחו, באוניברסיטה" מוסמ�"בעל תואר 

יוכל להיות למועמד רק לאחר שימלא , גמר א� ללא עבודת, לפחות(80)"טוב"התואר בציו� משוקלל 
מחקר עבודת, מקרהכלמטלות שיכללו ב, ידי הוועדה היחידתית את המטלות שיוטלו עליו על

.לפחות85עבודה זו תישפט וציונה יהיה . גמר השקולה מבחינת היקפה ורמתה לעבודת

חובות מועמד.3
:מועמד יהיה חייב

ידי הוועדה היחידתית תו� שנה אחת  לעמוד בלימודי# והשתלמויות כפי שיוטלו עליו על3.1
.ובמקרי# מיוחדי# תו� שנתיי#

.לשמש כמנחהו, להנחות תלמיד מחקרהרשאי , סגללקבל הסכמת חבר3.2
.להגיש תוכנית מחקר בחתימת המנחה המיועד תו� שנה מיו# קבלתו כמועמד3.3
חברי סגל 4או 3הבחינה תיער� בפני ועדת בוחני# בת . לעמוד בבחינת קבלה לתלמיד מחקר3.4

# ועדת הבוחני. לפחות אחד מחברי הוועדה יהיה מחו& לאוניברסיטה. ידי הוועדה שתמונה על
מחקר עצמאית ותבדוק את הצעת תקבע כשירותו לבצע עבודת, פה את המועמד תבח� בעל

א# , כ� תמלי& ועדת הבוחני# על קורסי# שיש לחייב את המועמד בשמיעת# כמו. המחקר
�.תראה בכ� צור

המסלול הישיר

תנאי תנאי קבלה כמועמד על.4
:רשאי לפנות לוועדה היחידתית בבקשה להתקבל למסלול זה

.לפחות90בציו� משוקלל של " )וגר"מי שקיבל את התואר 4.1
חוגית לתואר ראשו� יהיו זכאי# להירש# במסלול הישיר לדוקטורט  תלמידי# בוגרי תכנית דו4.2

ובנוס% ממוצע ציוניה# בחוג , 90א# ממוצע ציוניה# הכולל משני החוגי# יהיה מעל
.90לגיאופיסיקה ולמדעי# פלנטריי# יהיה מעל

שעות לפחות במהל� השנה הראשונה ללימודי# לקראת 15מוצע ציוניו בהיק% של מי שמ4.3
.לפחות90הוא " מוסמ�"התואר 

דעת שיקול.5
 לפי שיקול, הוועדה היחידתית תהיה רשאית לאשר בקשה להתקבל למסלול הישיר או לדחותה

.דעתה
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לימודי השלמה.6
 יהיה חייב בלימודי השלמה 4.3 או4.2 או4.1ק"תנאי שהתקבל למסלול זה בהתא# לס מועמד על

שעות שבועיות 24ידי הוועדה היחידתית בהיק% של  כפי שייקבעו על, מתו� לימודי התואר השני
".מוסמ�"סי החובה לתואר ויכללו את כל קור, סמסטריאליות לפחות

"כשירותבחינת".7
לש# בדיקת " כשירותבחינת" יהיה חייב לעמוד ב4תנאי שהשלי# את כל הדרישות בסעי% מועמד על

צורתה , תוכנה, היקפה, מועד הבחינה. ידיעותיו בתחו# התמחותו וכושרו בעבודה מחקרית עצמאית
.ידי הוועדה היחידתית # בה ייקבעו עלוהרכב הבוחני

.ע# בחינת הקבלה לתלמידי מחקר" בחינת הכשירות"הוועדה היחידתית רשאית לאחד את 

תנאי קבלה כמועמד.8
תנאי  לא עמד מועמד על. יהיה למועמד, "הכשירותבחינת"תנאי שעמד ב מועמד על

".מוסמ�"ק מלימודיו לתואר ייחשבו לימודיו במסגרת המסלול הישיר כחל, "הכשירותבחינת"ב

חובות המועמד.9
:מועמד יהיה חייב

.לשמש כמנחהו, סגל הרשאי להנחות תלמידי מחקרלקבל הסכמת חבר9.1
תכנית מחקר בחתימת המנחה , "בחינת הכשירות"אחת מהמועד בו נערכה תו� שנה, להגיש9.2

.המיועד
.3.4 סעי%ראה; קבלה לתלמיד מחקר כמו מועמד במסלול הרגיללעמוד בבחינת9.3
מועמד לתלמיד מחקר במסלול זה רשאי להגיש תכנית מחקר בחתימת המנחה המיועד לפני 9.4

ע# " הכשירותבחינת"במקרה זה רשאית הוועדה לאחד את ". הכשירותבחינת"שעמד ב
.הקבלהבחינת

מהל� הלימודי# והמחקר .10
:תכנית לימודי#

להשתת% במש� לימודיו בקורסי# או בסמינרי# מתקדמי# הניתני# בחוג כל תלמיד חייב 10 .1
.שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות8בהיק% של 

.ידי המנחה לאישור הוועדה תכנית הלימודי# תוגש על10 .2
.תלמיד המשתת% בסמינר מוטלת עליו החובה לתת הרצאה10 .3

שפות10 .4
.השפה האנגליתתלמיד חייב להוכיח בזמו לימודיו ידיעת השפה העברית ו

עברית10 .4.1
בגרות ישראלית ימציא אישור על ידיעת השפה העברית  תלמיד חסר תעודת

במקרי# . מהיחידה ללימודי עברית באוניברסיטה" /ט.ר"ברמת 
לאר& לצור� לימודי המחקר ומתכונ�  תלמיד הבא מחו&, למשל(הכלל מ�יוצאי#

 את התלמיד מלימודי רשאית הוועדה לפטור) לחזור לש# לאחר סיו# לימודיו
.העברית

אנגלית10 .4.2
ידיעת השפה , לשביעות רצונה של הוועדה, התלמיד חייב להוכיח במהל� לימודיו

.האנגלית ברמה המאפשרת כתיבת טקסט מדעי

).מלבד אנגלית(אי� דרישה ללימוד שפה זרה שניה 10 .5
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פרסו# חלקי .11
בכל . כדי ביצוע המחקררו תו�לפרס# חלק או חלקי# ממחק, באישור המנחה, תלמיד יהיה רשאי

פרסו# כזה יציי� התלמיד כי המאמר מהווה חלק מהחובות להשגת תואר דוקטור באוניברסיטת 
.אביב תל

:עבודת הדוקטורט .12

1. 12�תוכ� וסגנו
ע# סיו# הלימודי# יגיש התלמיד לוועדה היחידתית חיבור שיכלול את תוצאות המחקר 

.שעשה ואת חומר הרקע למחקר זה

החיבורהיק% 12 .1.1
.עמודי# כולל גרפי150#מספר העמודי# של עבודת הדוקטור לא יעלה על 

.ידי אנשי# הקרובי# לתחו# החיבור ייכתב בצורה ובסגנו� שיאפשרו הבנתו על12 .1.2
ובלבד שהחיבור , הוועדה רשאית לאשר הכללת מאמרי# בצורת פרקי# בעבודה

.self-containedיהיה 
בגו% החיבור וג# (מיד לציי� באופ� ברור א# יהיו שותפי# למחקר יקפיד התל12 .1.3

.מה היתה תרומתו ומה היתה תרומת האחרי#) בתקציר

שפה12 .2
.בהתא# לבקשת התלמיד ובאישור המנחה והוועדה, החיבור יכתב בעברית או באנגלית

צורה12 .3
.A4החיבור יודפס על ניר בגודל

לש# התואר דוקטור חיבור "את המשפט , העמוד הראשו� של החיבור יכיל את ש# המחקר
ואת " אביב הוגש לסנאט של אוניברסיטת תל"את המשפט , ש# התלמיד, "לפילוסופיה

).שנה וחודש(מועד ההגשה 
)".המנחה או המנחי#(עבודה זו נעשתה בהדרכת : "בעמוד השני יירש#

מראי מקומות , גו% החיבור, מבוא, בעמודי# הבאי# יביאו בזה אחר זה תוכ� ענייני#
א# החיבור , או תקציר בשפה העברית, א# החיבור כתוב עברית, בשפה האנגליתותקציר 

.מהיק% העבודה 5%תקציר זה יהיה באור� של . כתוב באנגלית
.של העמוד השני) לעברית, בהתאמה(האחרו� יהיה תרגו# לאנגלית  בעמוד לפני

.של העמוד הראשו�) לעברית, בהתאמה(בעמוד האחרו� יהיה תרגו# לאנגלית 

�.תוכ� הד% הראשו� והאחרו� ישוחזר על הכריכה. החיבור צרי� להיות כרו

הגשה12 .4
בצירו% ) עותקי6# ב(ע# סיו# הלימודי# והמחקר יגיש התלמיד לוועדה את החיבור 

.אישור המנחה כי העבודה הסתיימה וראויה להימסר לשיפוט

שיפוט12 .5
מקרה  או המנחי# ייכללו בכלהמנחה . הוועדה תשלח את החיבור אל מומחי# לש# שיפוט

סגל שאחד מה# אינו חבר, 3אבל רצוי, 2ועליה# יתווספו לפחות עוד, בי� מומחי# אלה
הדעת של השופטי# ישמשו את הוועדה בכל הנוגע להכנסת תיקוני# או הוספת  חו2ת. בחוג

.חלקי# לחיבור ובמיוחד לגבי ההחלטה להמלי& על הענקת התואר

סמינר ֵתיזה .13
.הדוקטורעל נושא עבודת, ד ירצה במסגרת הקולוקויו# של החוגהתלמי


