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האנשים 
:  מזכירה לענייני הוראה

מגי פרקין

:  ראש המכון
ארי מטמון' פרופ

מדעי הסביבה
אלון עמרני' פרופ

אטמוספרה
גרפינקלחיים ' פרופ

גיאולוגיה
קסלרונית ' פרופ

אוקיאנוגרפיה
טורפשטייןעדי ' פרופ

הידרולוגיה ומשאבי  
המים

סיימון עמנואל' פרופ

ראשי חוגים



למה כדאי לעשות תואר שני 
במדעי כדור הארץ ומדעי הסביבה  

תאורטיותבעיותעםלהתמודדשידעוומקצועמדעאנשילהכשירנועדשניתואר
.הסביבהומדעיהארץכדורמדעישלהתחומיםבכלומעשיות

בשיטותהתנסותתוך,הטבעבמדעישוניםבמקצועותוכליםידערוכשיםשניבתואר
ומחקריםממוחשביםמודלים,מעבדהניסויי,שדהניסוייהכוללותשונותמחקר

.תאורטיים

בחברות,ל"ובחובארץופיתוחמחקרבמעבדותלהשתלביכוליםשניתוארבוגרי
מדעיבתחומיחדשותהזנקחברות,ממשלתיותברשויות,הסביבההגנת,יעוץ

.האקדמיתובמערכת,הטבע



.  לפחות בלימודי הבוגר במדעי כדור הארץ או מדעי הסביבה85ציון של 

.אישור ועדת לימודים של המכון למדעי כדור הארץ-80-85ציון של 

קבלה בכפוף להחלטת וועדת  . שנת הכנה למוסמך-75-80ציון של 

.  הלימודים

מועמדים שסיימו תואר בוגר שלא במדעי כדור הארץ ידרשו לקורסי  

.השלמה בהתאם לקביעת המדריכים וראש החוג

.נדרש פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית

לפחות מנחה אחד יהיה מהמכון  . מציאת מנחה לעבודת המוסמך

ישנה אפשרות לשילוב מנחה מהמכון למדעי כדור . למדעי כדור הארץ

.הארץ ומנחה ממוסד אחר

תנאי קבלה למוסמך



)ז"נ(נקודות זכות 32לימודים

השאר קורסי בחירה בתיאום  ). ז"נ8עד (קורסי חובה בכל מסלול 

.עם המנחה והוועדה המלווה

מחקר+ לימודים = מבנה התואר 

:קורסי חובה

)ז"נ2(סמינריון לתלמידים מתקדמים במדעי כדור הארץ והסביבה –70820

)ז"נ2(מאמרים קלאסיים במדעי כדור הארץ –84827

):יש לבחור לפחות קורס אחד מתוך השלושה(קורסי בחירת חובה 

)ז"נ3(שיטות נומריות למדעי כדור הארץ –70865

)ז"נ3(פיתוח מודלים למערכות סביבתיות–70897

)ז"נ3(שיטות אובייקטיביות של ניתוח נתונים במדעי כדור הארץ –82653

:קורסי בחירה

.  ז מרשימת קורסי הבחירה המופיעים בתואר שני במכון למדעי כדור הארץ"נ25יש להשלים 

.ז של סיורים ומחנות"נ10ניתן לקחת עד 

הידרולוגיה, אוקיאנוגרפיה, תכנית הלימודים בגיאולוגיה



)ז"נ(נקודות זכות 32לימודים

השאר קורסי בחירה בתיאום  ). ז"נ8עד (קורסי חובה בכל מסלול 

.עם המנחה והוועדה המלווה

מחקר+ לימודים = מבנה התואר 

:קורסי חובה

)ז"נ2(סמינריון לתלמידים מתקדמים במדעי כדור הארץ והסביבה –70820

)ז"נ2(מאמרים קלאסיים במדעי כדור הארץ –84827

)  ז"נ2(סדנה בשימוש באנגלית לתלמידי תארים מתקדמים במדעים –82851

):ז"נ10יש לבחור לפחות (קורסי בחירת חובה 

)ז"נ4(פיסיקילתנושאים באוקיאנוגרפיה –84810

)ז"נ3(פיתוח מודלים למערכות סביבתיות–70897

)ז"נ3(שיטות אובייקטיביות של ניתוח נתונים במדעי כדור הארץ –82653

)ז"נ2(מאמרים בסיסיים בדינמיקה של האטמוספרה –82893

)ז"נ2(מודלים חישוביים של אקלים ושינויי האקלים –82891

:קורסי בחירה

.  ז מרשימת קורסי הבחירה המופיעים בתואר שני במכון למדעי כדור הארץ"נ16יש להשלים 

תכנית הלימודים באטמוספרה



)ז"נ(נקודות זכות 32לימודים

השאר קורסי בחירה בתיאום  ). ז"נ8עד (קורסי חובה בכל מסלול 

.עם המנחה והוועדה המלווה

מחקר+ לימודים = מבנה התואר 

:קורסי חובה

)ז"נ2(סמינריון לתלמידים מתקדמים במדעי כדור הארץ והסביבה –70820

)ז"נ2(גישות למדיניות סביבתית במרחב –40422

)  ז"נ2(סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה –49600

):יש לבחור לפחות קורס אחד מתוך השלושה(קורסי בחירת חובה 

)ז"נ3(שיטות נומריות למדעי כדור הארץ –70865

)ז"נ3(פיתוח מודלים למערכות סביבתיות–70897

)ז"נ3(שיטות אובייקטיביות של ניתוח נתונים במדעי כדור הארץ –82653

):יש לבחור לפחות קורס אחד מהרשימה(קורסי בחירת חובה 

)ז"נ2(דיני סביבה –49601

)ז"נ3(מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה –71148

:קורסי בחירה

.  ז מרשימת קורסי הבחירה המופיעים בתואר שני במכון למדעי כדור הארץ"נ20יש להשלים 

תכנית הלימודים במדעי הסביבה



מחקר+ לימודים = מבנה התואר 

.עיקר הזמן מוקדש למחקר

.מנחים/נושא המחקר נבחר בהתייעצות עם המנחה

.וועדה מלווה נקבעת בתחילת התואר ומלווה את הסטודנט לאורך התואר

מחקר

)ז"נ(נקודות זכות 32לימודים

השאר קורסי בחירה בתיאום  ). ז"נ8עד (קורסי חובה בכל מסלול 

.עם המנחה והוועדה המלווה



?איך נרשמים
:ערוציםבשנימתבצעתהרשמה

האינטרנטבאמצעות)וקבלהרישוםמדור(:אוניברסיטאיתברמה1.

)https://info.huji.ac.il/(הרשמהערכתאו.

,ההרשמהבמערכתןחשבויצירתבאמצעותהפקולטהברמת.2

)https://grs.ekmd.huji.ac.il/Pages/default.aspx(,ציוניםגיליוןוצירוףפרטיםמילוי

לדףלגשתישהתהליךלסיום.בוגרלתוארזכאותואישורבוגרלתוארממוצעהכולל

.ההנחיותלפיולפעול'הגשהסטטוס'

.סופילאישורהארץכדורלמדעיבמכוןהלימודיםלוועדהמגיעההרישוםבקשת

http://info.huji.ac.il/
https://grs.ekmd.huji.ac.il/Pages/default.aspx


לוחות זמנים

.שנתיים בלבדתואר מוסמך נמשך •

הגשת הצעת מחקר ובחינה בפני הוועדה  –בתום השנה הראשונה •

על הנושא שנקבע  ית.הסטודנטהוועדה המלווה בוחנת את . המלווה

.ואת היקף המחקר הנדרש

.הגשת תזה ובחינה בפני הוועדה המלווה–בתום שנתיים •



ציון סופי

:הציון הסופי לתואר ייקבע על פי הפירוט הבא

40%–ממוצע ציוני הקורסים 

15%–בחינת הצעת המחקר 

15%–בחינת הגמר 

30%–) תזה(עבודת הגמר 



הוועדה המלווה

ניתן לכלול גם חוקרים בתחום . ים/ממורי החוג בנוסף למנחה2-3הוועדה המלווה תכלול 

.כאשר לפחות אחד מהם מהאוניברסיטה העברית, שאינם מורים בחוג

.ר הוועדה"אחד המורים מהאוניברסיטה העברית ימונה כיו

:פגישות עם הוועדה המלווה

עזרה בבחירת הקורסים–בתחילת לימודי המוסמך 

בחינת אמצע על הצעת המחקר–לפני תחילת הסמסטר השלישי ללימודים 

בחינה סופית על התזה–בסוף תואר 

או ראש  ית.הסטודנט, בקשת המנחים, הוועדה תתכנס בכל מועד אחר על פי בקשת חבריה

.תכנית/החוג



תמיכה כלכלית

.  13700₪-שכר הלימוד לשנה אוניברסיטאית הוא כ

!!שכר הלימוד משולם לכל הסטודנטים למשך שנתיים100%

.4500₪-מנחים בסך של  כ/הסטודנטים מקבלים מלגת מחייה מהמנחה

25%משרת ההוראה היא עד . סטודנטים יכולים לשמש כעוזרי הוראה בקורסים השונים

מרץ עבור השנה  -רישום אצל מגי בסביבות פברואר(. 1700-2300₪שוות ערך למשכורת של עד 

).המועמדים מסוננים על פי תחומי מחקר וציונים. מספר משרות התרגול מוגבלות. העוקבת



/https://earth.huji.ac.ilקוראים באתר המכון על החוקרים השונים ומחקרים

?איך בוחרים מנחה

https://earth.huji.ac.il/


)מאמרים, כסף, נושאי מחקר(פניה לחוקרים במכון 

)עכשיו ובעבר(פניה לסטודנטים למאסטר ודוקטורט 

?איך בוחרים מנחה
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