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המחלקה 
למדעי 

כדור הארץ 
והסביבה



מדעי הסביבה עוסקים ביחסי הגומלין בין המרכיבים 
הטבעיים בכדור-הארץ, ובינם לבין פעילות האדם. אנו יודעים 

כיום כי כפי שמערכת כדור-הארץ משפיעה על האדם, כך 
היא גם מושפעת מפעילותו. 

סביבת החיים שלנו קשורה בקרקע, בסלעים ובים: מקורות 
המים, האנרגיה והמחצבים, הצומח הגדל על הקרקע 

והפסולת והשפכים מוטמנים בה. בנוסף, משחר 
ההיסטוריה התמודד האדם עם השפעתן של רעידות 

אדמה, מפולות סלעים, שינויי אקלים ושאר תופעות טבע, 
התמודדות שמושפעות כיום מהתקדמות טכנולוגית 

ופיתוחים חדשים בתחום. 

היתרון המעשי שלך

המחלקה מכשירה את הבוגרות והבוגרים לעבודה ולמחקר 
בתחומים מגוונים של גיאולוגיה ומדעי הסביבה, תכנון 
ופיקוח על פרויקטים גיאולוגים, ניטור שינויים גלובלים 

סביבתיים-והנדסיים, אנרגיות ושימור משאבי מים. 

בוגרי.ות המחלקה מועסקים.ות במוסדות ובמכוני מחקר 
מובילים, בתעשייה, בחברות היי-טק, בארגוני סביבה וטבע, 
במוסדות ממשלתיים ונמנים עם הסגל האקדמי המוביל של 

ישראל.   

תכניות הלימודים במחלקה מעודכנות ומותאמות לכיווני 
ההתפתחות העתידיים, מרחיבות ומדגישות נושאים 

ותחומים בהם הסיכוי למציאת תעסוקה רב יותר. 

להרגיש את השטח
לימודי גיאולוגיה ומדעי הסביבה מחייבים הכרות עם 

התופעות בשדה ולכן תכנית הלימודים כוללת עשרות ימי 
סיור בשדה ובים. התופעות הגיאולוגיות בנגב והקרבה לים 

התיכון ומפרץ עקבה-אילת, הופכת את האזור לאחת 
ממעבדות ההוראה הטבעיות הטובות בעולם ומהווה יתרון 
עצום של הסטודנטים.ות הלומדים באוניברסיטת בן-גוריון 

בנגב. בנוסף, המחלקה מקיימת גם סיורים אזוריים והפלגות 
להכרת הגיאולוגיה והמערכות הימיות של ישראל. 

חדשנות, טכנולוגיה ואמצעים מודרניים  בשירות 
המחקר

המחלקה מצוידת במעבדות מחקר והוראה מתקדמות 
בגיאוכימיה, בגיאולוגיה הנדסית, בגיאומורפולוגיה, 

באוקינוגרפיה, בביוגיאוכימיה ימית, בפלאומגנטיות, בגיאו-
ביולוגיה, בסייסמולוגיה חישובית, בדפורמציה של סלעים 

ובפיזיקה של רעידות אדמה. המחקרים המתבצעים 
במחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה מצויים בחזית 
המחקר המדעי ומתבצעים בשיתוף פעולה עם מיטב 

האוניברסיטאות בעולם.

 תחומי הלימוד העיקריים במחלקה 
סביבה, ים והידרולוגיה

האנושות ניצבת בפני אחד מאתגריה הגדולים: שינוי אקלים 
והשפעותיו על הסביבה והאדם. המחלקה כחלק מהמאמץ הגלובלי 

עוסקת בהוראה ומחקר של שינויים גלובלים בסביבות השונות בדגש 
על ים, תת הקרקע ופני השטח. המסלול מכשיר את דור העתיד של 
ישראל שיוביל את המאבק בשינויים אלו, מתוך הבנה מעמיקה של 

הנושא, לעתיד טוב יותר של המדינה והעולם.     

גיאולוגיה הנדסית
ענף מרכזי של גיאולוגיה יישומית שבו ידע גיאולוגי מיושם לפתרון 

בעיות הנדסיות בפרויקטי תשתית לאומיים והתמודדות עם סיכונים 
גיאולוגים. המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה, באוניברסיטת בן-

גוריון בנגב, היחידה בארץ העוסקת בתחום חשוב ומבוקש זה. 
הגיאולוג.ית ההנדסי.ת מתמחה בחומרים הטבעיים הבונים את קרום 

כדור-הארץ, ולומד.ת את תכונותיהם והתנהגותם המכנית על מנת 
לחזות את תגובתם לפעולות הנדסיות והתערבות האדם. בוגרי.ות 
המחלקה מועסקים.ות בחברות פרטיות העוסקות בתכנון ובביצוע 

פרויקטים גיאו-הנדסיים.

גיאולוגיה דינמית
הגיאולוגיה הדינמית עוסקת במבנה כדור-הארץ, הרכב החומרים 

הבונים אותו ובתהליכים הפנימיים והחיצוניים המעצבים את צורתו 
והשפעתם על החיים על כדור הארץ. רעידות אדמה, התפרצות הרי 

געש, התפתחות אוקיינוסים, שרשרות הרים, מכתשים והיווצרות סוגי 
המינרלים והסלעים השונים, הינם חלק מתהליכים אלו. דגש מיוחד 

בלימודים מושם על הבנת הכוחות המעצבים של כדור הארץ 
באמצעות סיורים גיאולוגיים בארץ ובחו״ל.

שילוב ייחודי לאוניברסיטה גיאוביולוגיה: 
מדעי החיים ומדעי כדור הארץ הם שני תחומי יסוד של מדעי הטבע. 

השילוב בניהם יחודי לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומושתת על ההכרה 
שתהליכים רבים בכדור הארץ מוכתבים על ידי האינטראקציה בין 

הסביבה לאורגניזמים. התחום משלב ידע מתחומי מדעי הים 
(אוקינוגרפיה), אבולוציה, פלאונטולוגיה, אקולוגיה ואקלים עם דגש על 

השפעות האדם על סביבות החיים השונות.   
בשני המסלולים לימודי הביולוגיה נעשים במחלקה למדעי החיים.   

תואר כפול: מדעי כדור הארץ והסביבה ומדעי החיים  תכנית 
התואר הכפול נמשכת ארבע שנים ומקנה שני תארים: מדעי כדור 

הארץ והסביבה ומדעי החיים ומאפשרת המשך לימודים לתארים 
מתקדמים בשתי המחלקות. 

 המגמה למדעי כדור הארץ והסביבה ומדעי החיים :  הלימודים 
במגמה למדעי כדור הארץ והסביבה ומדעי החיים נמשכים שלוש 

שנים.  



רוצים לבדוק אופציות נוספות לשילוב ?  
תכניות מחלקה ראשית וחטיבה

קיימת אפשרות לשלב לימודים במחלקה למדעי 
כדור הארץ והסביבה כמחלקה ראשית עם חטיבות 

בבית הספר לקיימות ושינויי אקלים, מחלקות 
ופקולטות אחרות.  

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המחלקה. 

אשלים - תכנית למצטיינים: 
כל סטודנט.ית בתוכנית ילווה בחונכות אישית על ידי 

אחד מחברי.ות סגל המחלקה. התכנית האישית 
תבנה בתיאום עם החונך.ת ויו״ר ועדת הוראה. כמו 

כן, ישנה אפשרות להשתתפות במחקרים 
המתבצעים במחלקה ובנוסף, תינתן גמישות 

בהרכבת תכנית הלימודים מכל תחום 
באוניברסיטה, בהתאם להעדפת הסטודנט.ית. 

למסלול מהיר לתואר שני:  דקלים - 
תכנית מצטיינים.יות - מיועדת לסטודנטים.יות 
מצטיינים.יות בתואר ראשון ומטרתה לשלבם.ן 

במחקר לקראת לימודים לתארים מתקדמים. 
משתתפי.ות התכנית יוכלו להשלים את עבודת 

המחקר ולסיים לימודי תואר שני בשלושה 
סמסטרים. לסטודנטים.יות בתכנית תינתן הלוואה 

עומדת שתהפוך למלגה. 

מדעי כדור הארץ והסביבה ומדעי המחשב  
השילוב של יכולות המחשוב המודרניים מאפשרים לנתח מסדי 

נתונים גדולים דרך מגוון אלגוריתמים חדשניים ובכך להביא 
לפריצות דרך בהבנה של תהליכים המעצבים את כדור הארץ 
ולפתרון סוגיות מרכזיות בחיינו, כגון: הבנה של שינויי אקלים, 

תבניות רעידות אדמה ועוד. 

תואר כפול: מדעי כדור הארץ והסביבה ומדעי המחשב 
תכנית יחודית לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הבוגרים והבוגרות 

נמנים עם המדענים.יות המובילים.ות בעולם. 
תכנית התואר הכפול נמשכת ארבע שנים ובסיומם מקבלים 

שני תארים, במדעי כדור הארץ והסביבה ובמדעי המחשב.

תכנית לימודים ייחודית לתואר ראשון כפול 
בהנדסת בניין ומדעי כדור הארץ והסביבה   
רבים מאתגרי המאה הנוכחית קשורים בהתמודדות עם שינויי 

האקלים ופיתוח תשתיות אזרחיות מותאמות  בתחומי 
התחבורה, האנרגיה והכלכלה. הנדסת התשתית הוא תחום 

אינטרדיסציפלינרי מטבעו, המשלב מיומנויות מתחומי הנדסת 
הבניין, גיאומכניקה וגיאולוגיה הנדסית.

במחלקות להנדסת בניין ולמדעי כדור הארץ והסביבה קיימים 
מוקדי מצוינות ויכולות מחקר המקנים לאוניברסיטת בן-גוריון 

בנגב יתרון משמעותי על פני כל מוסד אקדמי אחר בישראל 
לפיתוח התחום של הנדסת התשתית.   

מלגות הצטיינות למתקבלים.ות לשנה''ל תשפ''ב : 
המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה תעניק מלגות הצטיינות* למתקבלים.ות בשנת תשפ״ב לבעלי.ות נתוני קבלה סכם כמותי מעל 700. 

* המלגה מותנת בהמשך לימודים בשנה ב'. 

https://in.bgu.ac.il/teva/geological/Pages/default.aspx
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מידע נוסף

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה: 
   geology@bgu.ac.il

 08-6461289 ,08-6461288

המחלקה למדעי כדור הארץ  והסביבה
 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ת.ד. 653, באר-שבע50148 

אתר המחלקה
in.bgu.ac.il/teva/geological

 אתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 www.bgu.ac.il
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