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ל זיקההמחלקה   פי

 ליאור קליין ראש המחלקה:

, יצחק ישורון וסףי, הלפרן ייםח ,הבלין למהש ,משה דויטש גיטרמן, שהאביעזר, מ תןנ פרופסור אמריטוס:
 בוריס שפירא, שלימק שיירוזנבלו מיכאל,  ,קיזנר יוזקוה,  שהמפרייליכר,  ולנטין, פרוינד

דו ע, קליין יאורל ,פרידמן ביעדא ,טייטלבאום ייםח בל גרעיני,יוברקוביץ,  יצ'רדר ,ברקאי ליא פרופסור:
 שנרב דבנאפרת שימשוני, רפפורט,  ניסרבין, ד צחקיוייס שמעון, קסלר,  ודקנטר, ד

פטריק סבע, אלי סלוצקין, אסף פאר,  ,חייקוביץ בל ,דנה צחקמרדכי דויטש, ידמיטרי גוטמן,  פרופ' חבר:
 , שרון שורץ, עמוס שרוניקוגן יןוג'פייגל, י אונידלאבי פאר,  

מיכאל ונתן, הרוכמן י, טורה-עמנואל דלהסטניסלב בורוב, אופק בירנהולץ, רוני בארטש,  מרצה בכיר:
 שטרן

 ציון-יוסי בן מורה בכיר

 נועה קורצוייל :מורה

ן כניות הלימודים לתואר ראשו  תו

) במסלולים העיקריים .B.Sc( אוניברסיטה במדעי הטבעמציעה תוכנית לימודים לקראת התואר בוגר ה פיזיקההמחלקה ל
 הבאים:

 )86101( מורחב פיזיקה א.

   בשיתוף עם הפקולטה למדעי החיים והמחלקה לכימיה – )86104(מורחב  פיזיקהביו ב.

 בשיתוף עם הפקולטה להנדסה –) 83180+  86280ראשי ( פיזיקההנדסת חשמל מורחב ו ג.

 בשיתוף עם הפקולטה להנדסה –) 83181+ 86281(ראשי  פיזיקהוהנדסת מחשבים מורחב  ד.

 בשיתוף עם המחלקה למתמטיקה –) 86251+  88251( ראשי מובנה-מתמטיקה  דוו פיזיקה .ה

 בשיתוף עם המחלקה למדעי המחשב –) 86250+  89253( ראשי מובנה-ומדעי המחשב דו פיזיקה .ו

 המחלקה למדעי המוחבשיתוף עם  – )86252+  27252( ראשי מובנה-דוומדעי המוח  פיזיקה .ז

 )86-260ראשי לא מובנה (-דו פיזיקה .ח

 בשיתוף עם הפקולטה למדעי החיים –) 86254+  80254ראשי מובנה (-ומדעי החיים דו פיזיקהט.     
 בשיתוף עם המחלקה לכימיה –) 86255+  80255ראשי מובנה (-כימיה דו פיזיקהי.      

 
התכונות  שנים). 4( פיזיקההנדסת חשמל ו בכל המסלולים פרט למסלול נמשכים שלוש שנים לתואר ראשון הלימודים

 העיקריות המאפיינות את המסלולים הן כדלקמן:

 :)86101( מורחב פיזיקה א.

 תכולל תוכניתמודרנית. ה פיזיקהמקנה לסטודנט המסיים את לימודיו בסיס רחב ועדכני ביותר ב זאת תוכנית
את הסטודנט למחקר  נהמכי תוכנית זוובמתמטיקה.  פיזיקהון רחב של קורסים בסיסיים ומתקדמים במגו

בוגרי    עיונית ושימושית, בין במסגרת לימודי התואר השני והשלישי ובין בתעשייה ובמוסדות מחקר. פיזיקהב
ללא  פיזיקהתואר שני בויכולים להמשיך ל פיזיקהב )Bachelor of Science( מקבלים תואר ראשון תוכניתה

 .השלמות (כפוף לתנאי קבלה לתואר שני)
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 :)86104( מורחב פיזיקהביו ב.

מופעלת כדי להתמודד עם האתגר ההולך ומתפתח של הכשרת  לתואר ראשון פיזיקהכנית הלימודים בביוות
יוטכנולוגיה, בב פיזיקהמדענים בעלי יכולת עבודה בין תחומית במדעי הטבע ולאור התפתחות יישומי הביו

  .ברפואה, במדעי הסביבה ובמדע הבסיסי
דיסציפלינות ראשיות במדעי  3-כוללת קורסים בסיסיים  המאפשרים רכישת ידע ודרכי חשיבה בהתוכנית 

בלימודי התואר השני, מוצעים ו, לתואר הראשון בשנת הלימודים השלישית , כימיה ומדעי החיים.פיזיקההטבע: 
לתחום ידע וגישות חשיבה ייחודיות  ללכל הנ"לשת המדעים ודע שנרכש בלימודי שלמאחדים את היהקורסים 

 .פיזיקההביו
בנויה בגמישות המאפשרת לסטודנט מידה מסויימת של בחירה אישית, בעיקר בשנת התוכנית לתואר הראשון 

, כימיה או הפיזיק המדעים הרחיב את ידיעותיו באחדהלימודים השלישית, בהתאם לנטיות ליבו. מי שחפץ ל
 ל אחד מן המדעים האלו.עמדעי החיים, יכול לבחור  קורסים מתוך קורסי הבחירה בדגש 

להמשיך בלימודים לתארים ויכולים  פיזיקה) בביוBachelor of Scienceמקבלים תואר ראשון ( תוכניתבוגרי ה
הם, ומגוון אפשרויות במסגרת ביוטכנולוגיה, הנדסה ביורפואית, מדעי החיים לסוגי כימיה, ,פיזיקהמתקדמים ב

 ).כפוף לתנאי קבלה לתואר שניו מדעי הטבע (חלקם לאחר השלמות
 
 

   ):86280( ראשי פיזיקההנדסת חשמל מורחב ו ג.

 במיוחד. מיועדת למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים. שנתית 4תוכנית 
 חשמל מורחב תתוכנית הנדסשל הב הקורסים ואת ר תוכוללבית הספר להנדסה  בשיתוף עם תנלמד תוכניתה

המשולבת  פיזיקהירכשו הסטודנטים השכלה מדעית מעמיקה ורחבה ב זו תוכניתב .ראשי פיזיקהושל התוכנית 
סטודנטים בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב  .טכנולוגי בתחומי האלקטרוניקה, המחשבים והתקשורת–ידע מדעיב

 .פיזיקהרשות מהנדסים בעלי ידע מעמיק בתחום הטק ובחברות עתירות ידע הדו-בהצלחה בחברות הי
כמקצוע  פיזיקהבהנדסת חשמל כמקצוע מורחב וב )Bachelor of Science( תואר ראשון מקבלים בוגרי התוכנית

 ללא השלמות (כפוף לתנאי קבלה לתואר שני). בכל אחד משני המקצועות יכולים להמשיך לתואר שני ו ראשי
 
 

 :ראשי פיזיקהומורחב  מחשביםהנדסת  ד.

 במיוחד. מיועדת למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים. שנתית 4תוכנית 
תוכנית הנדסה מחשבים ב הקורסים של הואת ר תוכוללבית הספר להנדסה  בשיתוף עם תנלמד תוכניתה

 פיזיקהירכשו הסטודנטים השכלה מדעית מעמיקה ורחבה ב זו תוכניתב .ראשי פיזיקהושל התוכנית  מורחב
  .טכנולוגי בתחומי האלקטרוניקה, המחשבים והתקשורת–ידע מדעישולבת בהמ

טק העוסקות בתכנון מערכות -תואר בהנדסת מחשבים מאפשר השתלבות מהירה במרבית חברות ההיי
המשלבות בתוכן מרכיבי תכנה וחמרה. מגוון החברות כולל כאלו העוסקות בתכנון מעבדים, מערכות תקשורת, 

ערכות רפואיות, חברות תכנה, עיבוד נתונים, גרפיקה ממוחשבת, רובוטיקה, תעופה וחלל מערכות צבאיות, מ
 .וכמו כן תחומים רבים נוספים

 פיזיקהכמקצוע מורחב וב מחשביםבהנדסת  )Bachelor of Science( תואר ראשון מקבלים בוגרי התוכנית
ללא השלמות (כפוף לתנאי קבלה לתואר  בכל אחד משני המקצועות יכולים להמשיך לתואר שני ו כמקצוע ראשי

 שני).
 
 

 :)86251( ראשי מובנה-מתמטיקה דוו פיזיקה .ה

ראשי ושל  פיזיקה תוכניתב הקורסים של הואת ר תוכולל המחלקה למתמטיקה בשיתוף עם תנלמד תוכניתה
 ובמתמטיקה  קהפיזי) בBachelor of Scienceראשון (מקבלים תואר  תוכניתראשי. בוגרי ה מתמטיקה תוכניתה
 יכולים להמשיך לתואר שני בכל אחד משני המקצועות ללא השלמות (כפוף לתנאי קבלה לתואר שני).ו
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 ):86250( ראשי מובנה-ומדעי המחשב דו פיזיקה .ו

ראשי ושל  פיזיקה תוכניתאת רוב הקורסים של ה תכוללו המחלקה למדעי המחשב בשיתוף עם תנלמד תוכניתה
מדעי ו פיזיקה) בBachelor of Scienceראשון (מקבלים תואר  התוכניתמחשב ראשי. בוגרי מדעי ה תוכניתה

ללא השלמות (כפוף לתנאי ראשי מובנה ויכולים להמשיך לתואר שני בכל אחד משני המקצועות -המחשב דו
 קבלה לתואר שני).

 

  
 

 :)86252( ראשי מובנה-ומדעי המוח דו פיזיקה .ז
 פיזיקהשל המסלול  פיזיקההקורסים ב מרביתאת  תכוללהמחלקה למדעי המוח ו עם בשיתוף תנלמד תוכניתה

 פיזיקה) בBachelor of Scienceראשון (מקבלים תואר  התוכנית. בוגרי המוח ראשימדעי  תוכניתושל ה ראשי
ון: ראשי. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בתפקידי ניהול, מחקר ופיתוח במגוון תחומים, כג-ומדעי המוח דו

כן הבוגרים -פיסיקליות, תעשיות ביטחוניות וכן במכוני מחקר ואוניברסיטאות בארץ ובעולם.  כמו-תעשיות ביו
, במידת הצורך יקבעו השלמות (כפוף לתנאי קבלה לתואר שניובמדעי המוח  פיזיקהבלהמשיך לתואר שני יוכלו 

 ).בהתאם לתחום המחקר של הסטודנט
 
 
 
 

 ):86254ראשי מובנה (-יים דוומדעי הח פיזיקהט.     
מתחומי המכניקה הקוונטית, המכניקה הסטטיסטית,   הסטודנטים ילמדו קורסים פיזיקהבמסגרת התואר ב

בתחום מדעי החיים הסטודנטים ילמדו קורסים  .החישובית פיזיקהוה האופטיקה, השדות האלקטרומגנטיים, הגלים
  .והפיזיולוגיה של מערכות ההאימונולוגיהכללית,  כימיה, הגנטיקהומתחומי הביולוגיה של התא, הבי

 
 ):86255ראשי מובנה (-כימיה דו פיזיקהי.      
     המסלול יקנה  טכנולוגיה בדגש על חומרים.-מחקר בתחום הננו של המואצת להתפתחות מענה לתת נועד המסלול        
 רות להמשך לתארים מתקדמים ללא השלמות בכל אחד לסטודנטים כלים וידע רב בשני התחומים, בהבנתם ובאפש        
 מהתחומים.        

 
 

 :תנאי קבלה לתאר ראשון

 תעודת בגרות. )1

 .)90ובמתמטיקה עם ציון מעל  פיזיקהיח"ל ב 5מורחב קיימת אפשרות קבלה ללא פסיכומטרי ע"ס  פיזיקה(למסלול  מבחן פסיכומטרי )2

 (מכינת קיץ). פיזיקהאו קורס הכנה ביחידות  5של ברמה  פיזיקהבגרות ב )3
 

 :(מכינת קיץ) פיזיקהקורס הכנה ב
שעורכת המחלקה בתקופת הקיץ.  פיזיקהי"ל יחויבו בקורס הכנה ב 5ברמה  פיזיקהמועמדים מצטיינים, חסרי ציון בגרות ב

 .שבועות 8יץ במשך ). הקורס ניתן בקפיזיקה(כולל ביו פיזיקהמטרת הקורס להכין תלמידים לרמה הדרושה ללימודי 
), כפוף לתנאי פיזיקה(כולל ביו פיזיקהמובטחת קבלתם ללימודים במחלקה ל -תלמידים המסיימים בהצלחה קורס זה 

 .האוניברסיטאית הקבלה כפי שיקבעו ע"י ועדת הקבלה הכללית
 
 
 
 

כנית הלימודים לתואר שני ושלישי  תו

נקודות זכות (נ''ז) במשך שנתיים  13בהיקף של ללמוד קורסים חייב  פיזיקהאו בביו פיזיקהשני בכל סטודנט לתואר 
נ''ז אלה, אך הוא קורס חובה  13 -אינו נכלל ב קולוקוויום והוראה הקורס וקורסי בחירה.תואר, כולל קורסי חובה ללימודיו ל

 והנוכחות בו חובה בכל שנות הלימודים לתואר.
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, במסגרתו הסטודנטים נחשפים למגוון פיזיקהייחודי לתואר שני ב מסלול טכנולוגיה:-במסלול ננו פיזיקהתואר שני ב

טכנולוגיה. הסטודנטים לומדים להכיר מערכות חדשות ומתוחכמות המופעלות במרכז -בננו המחקר השונים קורסים מתחומי
 וונות.לצורך קידום מחקרם. הם עובדים בשיתוף פעולה עם קבוצות מחקר שונות ונחשפים לדיסציפלינות שונות ומג

 .פיזיקהוב הטכנולוגי-. קורסי בחירה בננו3  פיזיקה. קורסי חובה ב2טכנולוגיה -. קורסי חובה בננו1התוכנית כוללת: 
 
 
 
 
 

מתוך מבחר רב של קורסים מתקדמים הניתנים  נ''ז 8חייב ללמוד קורסי בחירה בהיקף של  לתואר שלישי סטודנטכל 
 במחלקה, ולהשתתף בקולוקוויום המחלקתי.

 בקורסים אלו בנוסף לקורסים לתואר שני. חייבים -הלומדים לתואר שלישי במסלול הישיר או המשולב 
 
 

לתואר שני או שלישי לבצע מחקר מקורי בהדרכת אחד מחברי סגל המחלקה  סטודנטבנוסף ללימוד קורסים, חובה על כל 
 ריות בביצוע מחקרו. לתואר שלישי נדרש להפגין עצמאות ומקו סטודנטולכתוב תזה על מחקרו. 

 
 נושאים הבאים:בשטחי ההתמחות של המחלקה הם 

מוליכות בטמפרטורות גבוהות; מוליכים למחצה; חישה מרחוק; גלים בתווך לא מסודר; תהודת ספין; -על :ניסויית פיזיקה
מרים; זכוכיות מגנטיות; של לייזרים; תכונות מגנטיות של חו פיזיקהמתכות נוזליות; פיזור רמן וברילואן בעזרת לייזרים; 

 רפואית, וכו'. פיזיקהמוליקולרית;  פיזיקהשל קרני רנטגן; תכונות הובלה במתכות בטמפרטורות נמוכות;  פיזיקה: פיזיקהביו
 

לינארית וכאוס; גלים בתווך לא מסודר; פרקטלים ופרקולציה; הידרודינמיקה; -לא פיזיקהמסוסקופית;  פיזיקה :עיונית פיזיקה
רפואית. מעברי פזה; מגנטיות במתכות; בעיית גופים רבים;  פיזיקהיורוניות; סימולציות של מערכות פיסיקליות; מערכות נ

תכונות חומרים פרואלקטריים; מכניקה סטטיסטית; תהליכי טרנספורט; מוצקים אמורפיים; פולימרים ונוזלים מורכבים. 
 פיזיקהגבוהות. מכניקה קוונטית ומכניקה קוונטית יחסותית; מוליכות בטמפרטורות -של מערכות לא מסודרות. על פיזיקה

 חישובית וסימולציות וכו'. פיזיקהשל מוליכים למחצה; 
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