
 
 
 

 

 

 M.Sc).( ינש ראות ידומיל

 הימיכל הקלחמב
 יללכ
 םינוש םיאשונב תוחמתהו תומדקתמ רקחמ תודובע עוציב רשפאל איה )ישילשו( ינש ראותל רקחמה ידומיל תרטמ 

 ת/דמול ה/דימלתה .םימדקתמ םידומיל םע בלושמ הז רקחמ .םיימוחת-ןיב םיאשונו תינרדומה הימיכה  לש הניינע םוחתמ

 .םימדקתמ םירישכמלו תוטישל ת/עדוותמו רקחמ תוטיש

 לע דומלל תנמ לע הימיכל הקלחמה רתאל תונפל ץלמומו םינווגמ הקלחמב לגסה תורבחו ירבח לש רקחמה ימוחת
-יא הימיכ ,תינגרוא הימיכ :םיאבה םימוחתב םירקחמ ,רתיה ןיב ,ללוכ הקלחמב רקחמה .םיינכדעה רקחמה יאשונ

 בר רפסמ םג אוצמל ןתינ .םירמוח לש הימיכו ,תיבושיח הימיכ ,הקיסיפויב ,תיגולויב הימיכ ,תילאקיסיפ הימיכ ,תינגרוא

 .'וכו ,בשחמה יעדמ ,הקיטמתמ ,הקיסיפ ,םייחה יעדמ ןוגכ םיפסונ םימוחת םיבלשמה םיימוחת-בר םירקחמ לש

 המשרה יאנת
 ראותה ידומיל תא ומייסש תו/םירגוב םג ולבקתי .הלעמו 82 לש עצוממ ןויצב הימיכב (.B.Sc) ת/רגוב ראות .א

 .םימדקתמ םיראתל הארוה תדעו ר"וי רושיאל ףופכב ,80-82 עצוממב ןושארה

 .רקחמל החנמ ה/עבקנ .ב

 .םידמעומה רפסמב בשחתהב רטסמס ותואל םיבאשמהו תודבעמב תומוקמה תונימז .ג

 )המודכו היגולויב ,םירמוח תסדנה ,תימיכ הסדנה ,הקיסיפ( הימיכל םיקישמ תועוצקמב ת/רגוב ראות ילעב .ד

 ,ךרוצה יפל המלשה ידומיל וא/ו תינטרפ םידומיל תינכות עבקית ולא םידימלת רובע .הלעמו 82 ןויצב ולבקתי

 .םידומילה תינכותמ קלחכ

 הגלמל תואכז
 הטיסרבינואה לש תוגלמה ןונקת לבקל ןאכ ץחל .הגלמ תקנעהל הקלחמהו הטיסרבינואה תויחנה רחא בוקעל שי

 רקחמה תדובעל םי/החנמ תעיבק
 ןיב םואת רחאל ,ת/דמעומה לש החנמכ שמשל הקלחמב לגס ת/רבח לש תינורקע המכסהב הנתומ ינש ראותל םושיר

 יאשונ לע דומלל תנמ לע הקלחמב לגס תו/ירבחל רישי ןפואב תונפל תו/םינמזומ תו/םידמעומ .החנמהו ת/דמעומה

 רושיאבו ,ינש ראותל םושירל ליבקמב השעת החנמה תעיבק .רקחמה תצובקל ףרטצהל תורשפאהו ,םיינכדעה רקחמה

 להנמה לע הנוממה ידיל וריבעהלו םושירה תעב ספוט אלמל ת/דמעומה לע .םימדקתמ םיראתל הארוה תדעו ר"וי

 .הקלחמב

 
  םידומילה תינכות
 36 רובצל שי כ"הסב .םיבורק תועוצקמו םינושה הימיכה ימוחתב םימדקתמ םיסרוק תללוכ ינש ראותל םידומילה תינכות

 תינכות .רמג תדובע תוכז תודוקנ 12 -ו תואנדסו ,םירנימס ,םיסרוקב תוכז תודוקנ 24 ןכותמ ,ראותל תוכז תודוקנ

 ךותמ הריחב יסרוק ןכו ,ךשמהב טרופמש יפכ הימיכב ינש ראות ידומילל םייתקלחמו םייללכ הבוח יסרוק תללוכ םידומילה

 .הנש ידמ תנכדעתמה םיסרוק תמישר

 



 
 
 

 

 

 .תירבע רבוד וניאש טנדוטס וילא םשריי םא תילגנאה הפשב דמליי סרוק

 

 םיעצומה ,םימדקתמ םיראתל םיסרוקה לש תיללכה המישרה ךותמ ,החנמה תרזעב השעת רטסמס לכל םיסרוקה תריחב

  .הקלחמה י"ע

 6 כ"הסל דעו ,דבלב האופרו הסדנהה ,עבטה יעדמל תוטלוקפהמ ,תורחא תוקלחממ םיסרוקל םושיר רשאל לכוי החנמ

  .הקלחמה לש םימדקתמ םיראתל הארוה תדעו ר"ויו החנמה רושיא תא לבקל שי ז"קנ 6 -ל רבעמ .ז"קנ

 ה/לבקתהש יאנתבו( הלעמו 82 לש עצוממ ןויצב הימיכב הביטח ללוכה יגוח דח לולסמב ה/דמלש תי/טנדוטס רובע

 ובשחי רשא ,ןושאר ראותמ ז"קנ 6 דע עובקל לכוי החנמה )ינש ראותל םושירה םרט הקלחמהמ החנמ לצא היחנהל

 .םימדקתמ םיראתל הארוה תדעו ר"וי לש ורושיאב ,טנדוטסל שרדנה עדיה תמלשהל ושמשיו ינש ראותל ז"קנה תריבצל

 םייללכ הבוח יסרוק

  .יונימ תלבקל יאנתכ ,ראותל ןושארה רטסמסב םילשהל שי – תימדקא הארוהל אנדס 900-5-9001 .א

 ךלהמב תחא םעפ סרוקה תא םילשהל שי – תינימ הדרטה תעינמל םילהנהו קוחה תרכהל הדמול 900-5-5001 .ב

  .ראותה

 .םידומיל תנש לכב תחא םעפ הכרדהה תא םילשהל שי – תיגולויבו תימיכ תוחיטב תכרדה 2002-5-900 .ג

 .ראותל תוכז תודוקנ םינקמ םניא םייללכה הבוחה יסרוק

 םייתקלחמ הבוח יסרוק

 'ב ףיעסב העיפומה המישרה ךותמ םיסרוק ינש לש הריחב תבוחו )ז"קנ 4 כ"הס( םירנימס ינש םיללוכ הבוחה יסרוק

 .ןלהל

  םירנימס .א
 רנימסה .םירטסמס 4 ךשמב תוחפלו םידומילל רטסמס לכב רנימסל םשריהל שי – יתקלחמ רנימס 204-2-6666 .1

 .ףתתשה אל/ףתתשה אוה וב ןויצהו האלמ תוחכונ בייחמ ךא ,תוכז תודוקנ אלל סרוק וניה יתקלחמה

 4 ךשמב ,םידומילל רטסמס לכב רנימסל םשריהל שי – רקחמ ידימלת רנימס 204-2-8030 דעו 204-2-8023 .2

  .רחא סרוק רפסמל םשריהל שי רטסמס לכב .םידומילל םינושארה םירטסמסה

 האצרה שיגהל ת/בייח תי/טנדוטס לכ .ז"קנ 4 לכה ךסבו רטסמס לכב תחא תוכז תדוקנ הנקמ רקחמ ידימלת רנימס

 תוחכונה הז רנימסב םג .)3 ףיעס ואר( רנימסה יזכרמ תויחנהל םאתהב ,רקחמ ידימלתל רנימסה תרגסמב תחא

 .ףתתשה אל/ףתתשה אוה ןויצהו הבוח איה

 רנימס דומלל ןתינ ,הטלוקפה לשו הקלחמה לש םימדקתמ םיראתל הארוה תדעו ר"וי רושיאו החנמה תצלמהב

  .רקחמה םוחתל קשונ וא יטנוולר רנימסהש יאנתבו ,תרחא הקלחממ )רקחמ ידימלת וא יתקלחמ(

 תא תי/טנדוטס לכ גיצי רנימסב .204-2-4689 'סמ םכסמ רנימסל םשריהל הבוח ראותל ןורחאה רטסמסב .3

 .ליעל 2 ףיעסב ראותמה רקחמ ידימלת רנימס תרגסמב ה/ורקחמ

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 הריחב תבוח .ב
  :םיאבה םיסרוקה ןיבמ םיינש תוחפל םילשהל שי

 'א רטסמסב ןתינ ,תיטסיטטס הקינכמל אובמ – 204-1-3401

 'א רטסמסב ןתינ ,היפוקסורטקפסל אובמ – 204-1-3421

 'א רטסמסב ןתינ ,תמדקתמ תינגרוא הימיכ – 3752-204-1

 'ב רטסמסב ןתינ ,תמדקתמ תינגרוא-יא הימיכ – 204-1-1162

 'ב רטסמסב ןתינ ,2-ב הימיכויב – 205-1-9181

 'א רטסמסב ןתינ ,הקיטניקו הנבמ – םימיזנאו םינובלח – 204-1-1623

 

 וא תוכז תודוקנ אלל( רוטפ ןתניי ,הלעמו רבוע ןויצב ןושארה ראותה ךלהמב ומלשוה ליעל םיסרוקהמ רתוי וא דחא םא

 .םידומילה תינכותמ קלחכ סרוקב ריכהל היהי ןתינ אל .תובוחה תמלשהל ךרוצל )ןויצ

 רושיאבו דמלש םיראתה לע ססבתהב ,ל"נה םיסרוקהמ רוטפ לבקל לכוי תימיכ הסדנהבו הימיכב בלושמ ראות ת/רגוב

  .עבטה יעדמל הטלוקפה רתאב אצמנש ספוט תועצמאב הלא םיסרוקמ רוטפ תלבקל השקב שיגהל שי .דבלב החנמה

 .תחא תוכז תדוקנ לש ףקיהב תכרדומ האירקב םיינש וא דחא סרוק ונתניי רטסמס לכב – תכרדומ האירקב םיסרוק

  .החנמה תיחנהב אלו ינשה ראותה ידומיל ךלהמב תכרדומ האירקב דבלב דחא סרוק תחקל יאשר היהי טנדוטס

 
 רמג תדובע
 תודוקנ אולמל םשריהל ןתינ .ז"קנ 12 וניה רמגה תדובעל תודוקנה ךס .רמג תדובע שיגהל שי םידומילל םייתנש םותב

 :םיאבה רמג תדובע יסרוקל םאתהב ןתוא לצפל וא תושרדנה תוכזה

 ז"קנ 12 ,רמג תדובע – 204-2-8881 .א

 ז"קנ 6 ,רמג תדובע – 204-2-8884 .ב

 ז"קנ 8 ,רמג תדובע – 204-2-8885 .ג

 ז"קנ 4 רמג תדובע – 204-2-8886 .ד

 ז"קנ 2 רמג תדובע – 204-2-8882 .ה

 

 .תוכז תודוקנ הנקמ וניא סרוקה .רמג תדובע תביתכ 204-2-7777 סרוקל םשריהל הבוח תימדקא הכראה הרשוא םא
 

 הארוהב תוסנתה
 )תו/םיינוציח תוברל( תו/םיטנדוטס ןכלו ,םיהובג םיראתל םידומילהמ דרפנ יתלב קלח הארוהב תוסנתהב האור הקלחמה

 תולוכיל םאתהב ,םידומילה ךלהמב דחא רטסמס תוחפל תו/םילגרתמכ וא הדבעמב תו/םיטנטסיסאכ דמלל ושקבתי

  .הקלחמב תושרדנה תולטמהו

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

  :ג"פשת םידומילה תנשל הימיכל הקלחמה י"ע ינש ראותל תעצומה םידומילה תינכות
 

 'א רטסמס

  
 

'ב רטסמס  

 
  םירנימס

 

   .תירבע רבוד וניאש דימלת םהילא םשריש הדימב ,תילגנאה הפשב ודמליי םימדקתמ םיראתל םיסרוק  *

 רפסמ
 עוצקמה

 'סמ הרומה םש תילגנאב  עוצקמה םש עוצקמה םש
 'קנ

 תעינמל קוחה תרכהל הדמול – סרוק 900-5-5001
 תיאטיסרבינוא הבוח -  תינימ הדרטה

  0.0 

 0.0  ראותל ןושארה רטסמסב הבוח הארוהב הרשכה 900-5-9001
 0.0  הנש לכב דומלל הבוח תנווקמ תוחיטב 900-5-2002
 וננ דעו תיטסיטטס הקימנידומרתמ 204-1-2248

 תוירלוקלומ תונוכמ
From Statistical Thermodynamics to 

Molecular Machines 
 2.5 רינ לייא 'פורפ

 הגלוא ר"ד N.M.R Practical N.M.R -ב ישעמ שומיש 204-2-3801
 יקסבשאיליא

2.0 

 ןאיטסבס 'פורפ Homogeneous Catalysis תינגומוה הזילטק 204-2-8034
 'ץוסוק

2.0 

 Computational structural modeling of םימושייו תוטיש :םינובלח לש ינבמ לודימ 204-2-4694
protein: methods and applications 

 3.0 רלימ תעפי 'פורפ

 2.0 ידרו יחימע 'פורפ Graduate Level Quantum Mechanics תמדקתמ תיטנווק הקינכמ 204-2-4692
 יעדמל תינורטקלא היפוקסורקימל אובמ 204-2-8015

 עבטה
Interoduction to electron microscopy for 

natural sciences 
 

 ןדס רב היאמ 'פורפ
 

2.0 

 תונורקע :םירמוח לש תיגולויב הימיכ 204-2-8053
 םימושיו

Biological Chemistry of Materials: 
Principles and Applications 

 2.0 ןמציו ףסוי 'פורפ

 רפסמ
 עוצקמה

 'סמ הרומה םש תילגנאב  עוצקמה םש עוצקמה םש
 'קנ

 2.5 סניפ דוהא 'פורפ Elected Chapters in Physical Chemistry תילקיזיפ הימיכב םירחבנ םיאשונ 204-1-2246
 לש םימושייו הקיזיפ הימיכ ,םירמוח וננ 204-2-8019

 םירמוח וננ
Chemistry,physics and applications of 

nanostructures 
 2.0 יראקומ בלאט 'פורפ

 Synthesis and applications of nano םירמוח-וננ לש םישומישו הזתניס 204-2-8016
structures 

 2.0 ןדס רב היאמ 'פורפ

 םיתמצב היגרנאו למשח תכלוה 204-2-8010
 םיירלוקלומ

Electrical and Energy Transport in 
Molecular Junctions 

 2.0 יבוד ןתנוי 'פורפ

 לאירבג 'פורפ Introduction to chromatography היפרגוטמורכל אובמ 204-1-3392
 ףוקמל

2.0 

 Molecular Crystals in Chemistry and היגולויבבו הימיכב םירלוקלומ םישיבג 204-1-8056
Biology 

 2.0 רמלפ ןימ'גנב ר"ד

 3.0 רשכ ינור 'רד Polymer Chemistry םירמילופ לש הימיכ 204-2-8017
 Applications of Machine Learning in הימיכב תונוכמ תדימל ישומיש 204-2-8060

Chemistry 
 2.0 אולימ תנע ר"ד

 רפסמ
 עוצקמה

 
 עוצקמה םש

 
 תילגנאב  עוצקמה םש

 'סמ
 'קנ

 ןתינ
 'סמסב

 Departmental 1 הימיכב יתקלחמ רנימס 204-2-6666
Chemistry Seminar 

 א 0.0
 ב

204-2-8023-30 
 רטסמס לכל םינפוא הנומש

 1.0  רקחמ ידימלת רנימס
1.0 

 א
 ב

 לש ןורחאה רטסמסל – םכסמ רנימס 204-2-4689
 ראותה

 ב + א 0.0 



 
 
 

 

 

 :ה"פשת - ד"פשת םידומילה תנשל םיננכותמה םיסרוק

 
 

תילגנאב  עוצקמה םש עוצקמה םש עוצקמה רפסמ  'סמ הרומה םש 
 תודוקנ

153-2-0010 
 

 Academic Writing for Science תילגנאב תיעדמ הביתכ
Graduate Students 

  

 2.0 יקצקול דוד 'פורפ Introduction to Molecular Biophsics תירלוקלומ הקיסיפויבל אובמ 204-2-4467

 דוקפת ,הנבמ :תוירלוקלומ תונוכמ 204-1-5051
 הרקבו

 2.0 רבג האל 'פורפ 

 2.0 סניפ דוהא 'פורפ   ***204-2
 הקיזיפויבו הימיכויבב םירחבנ םיאשונ 204-2-3032

 תירלוקלומ
Topics in biochemistry and 

molecular biophysics 
 2.0 בויבקע קרב ר"ד

 2.0 ןייטשריאמ ןד 'פורפ Bioinorganic Chemistry תינגרוא יא הימיכויב 204-2-4101
 :תירלוקלומויב הרכה לש הקיסיפויב 204-2-4285

 תותשר דע תולוקלוממ
Biophysics of Bimolecular 

Recognition: From Molecules to 
Networks 

 2.0 יקצקול דוד 'פורפ

 Selected Topics in Biophysical תיסיפויב הימיכב םירחבנ םיאשונ 204-2-4301
Chemistry 

 2.0 בויבקע קרב ר"ד

 לש םייפוקסוננו םיירלוקלומ םיטביה 204-2-4466
 ןצמח-תכתמ גוסמ םינוינא םירבצ

Molecular and nano-science of 
metal-oxygen cluster anions 

 2.0 קוטשניו הרייא 'פורפ

 ינובלח לש תוליעפו הנבמ ןיב רשק 204-2-4682
 עונמ

Structure and Function Relationship 
in motor Protein activity 

 2.0 רבג האל 'פורפ

 םילוכי םיאמיכ המ :תיטמימ ויב הימיכ 204-2-4686
 עבטהמ דומלל

Biomimetic and bio-inspired 
chemistry: what chemists learn from 

Nature 

 2.0 קנילי זר 'פורפ

 2.0 קנילי זר 'פורפ Nano-biotechnology היגולונכטויב-וננ 204-2-4690
 Selected Chapters in Inorganic תינגרואיא הימיכב םירחבנ םיקרפ 204-2-4695

Chemistry 
 2.0 ןייטשריאמ ןד 'פורפ

 תומדקתמ תוטישב םירמוח ןויפא 204-2-4700
  עבטה יעדמל

Materials characterization by 
advanced techniques for natural 

sciences 

 4.0 ןדס רב היאמ 'פורפ

 2.0 ופפ ןורוד 'פורפ Heterocyclic compounds תוילקיצורטה תובוכרת 204-2-4702
 2.0 ןייטשריאמ ןד 'פורפ Advanced Kinetics תמדקתמ הקיטניק 204-2-4881
 2.0 ןהכ םייח 'פורפ Industrial Chemistry תיתביבס הימיכ 204-2-8005
 2.0 ופפ ןורוד 'פורפ Modern Organic Synthesis תינרדומ תינגרוא הזתנס 204-2-8031

     
 2.0 רבג האל 'פורפ Biological nano-motors םייגולויב וננ םיעונמ 204-2-8036
 לש תיסיסב הנבהמ :הצחמל םיכילומ 204-2-8039

 םינקתהל םירמוחה תונוכת
Semiconductors: from fundamental 
understanding for their properties to 

devices 

 2.0 םולש ינמ 'פורפ

 תונורקעמ :הימיכורטקלאל אובמ 204-2-8040
 םימושייל םייסיסב

Introduction to Electrochemistry: 
From Fundamentals to Applications 

 2.0 דוה ןדיע'רד

 2.0 ןברב עשוהי 'רד Molecular Spectroscopy תירלוקלומ היפוקסורטקפס 204-2-8045
 םייליקלא םיינגרואיא : םילקידר יגוס 204-2-8051

 םיילירא
Radical Processes / Radiation 

Chemistry 
 2.0 ןייטשריאמ ןד 'פורפ

  רליימ לאכימ 'פורפ Chemical biology תימיכ היגלויב 204-2-8037
 רמלפ ןימ'גנב ר"דו

2.0 

 2.0 'ץוסוק ןאיטסבס 'פורפ Communication in Science עדמב תרושקת 204-2-8048

 2.0 'ץוסוק ןאיטסבס 'פורפ Computational quantum chemistry תיבושיח תיטנווק הימיכ 204-2-8043

 Chemistry of Peptides and Amino תוינימא תוצמוחו םידיטפפ לש הימיכ 204-1-2312
Acids 

 3.0 רשכ ינור ר"ד

 ארפוס הימיכב םירחבנ םיאשונ 204-2-8008
 תירלוקלומ

Selected Topics in Supra molecular 
Chemistry 

 2.0 יזנכשא ןנוג 'פורפ

 Advanced physical organic תמדקתמ תילקיסיפ תינגרוא הימיכ 204-2-8041
chemistry 

 2.0 אולימ תנע 'רד



 
 
 

 

 

 

 

 


