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.1

כללי

מטרת הלימודים לתארים מתקדמים היא להעמיק ולהרחיב ידע בסיסי בהנדסה כימית ולפתח
יכולת מוגברת לטפל בבעיות מורכבות במגוון שטחי הפעילות של מהנדס הכימיה .ההוראה
והמחקר בפקולטה מכסים תחום רחב של נושאים ,כדוגמת :תופעות מעבר וזרימת פלואידים,
פעולות יסוד בהנדסה כימית ,תהליכי הפרדה ,התפלת מים ,פיתוח תפעול ובקרת תהליכים ,הנדסת
ריאקטורים ,ספיחה וקטליזה ,הנדסת פולימרים וחומרים פלסטיים ,הנדסה ביו-כימית וביו-
רפואית ,ביו-פיסיקה ,הנדסה סביבתית ,מיקרו-מבנה וננוטכנולוגיה ,מערכות חלקיקים ,מערכות
קולואידיות ,נוזלים מורכבים ,תופעות שטח ,עיבוד חומרים קרמיים ועל-מוליכות ,גידול גבישים
וחקר תהליכים בשכבות דקות.
תכנית ההשתלמות בלימודי מגיסטר ובלימודי דוקטור מורכבת מלימודים ומעבודה עצמאית.
הלימודים צמודים לפעילות מחקרית ענפה בתחומים הנזכרים בכיוונים בסיסיים וישומיים כאחד.
נושאי המחקר שואפים לענות על צרכי התעשייה הכימית ,הביוכימית והמיקרו אלקטרונית ,בהווה
ובעתיד ,ועבודות מחקר המבוצעות ע"י סטודנטים לתואר גבוה מסייעות להחדיר לתעשייה גישות
ונושאים מתקדמים.

.2

לימודים לתואר מגיסטר

בתכנית המגיסטר קיימים שלושה מסלולים להשתלמות לקראת התואר:

מגיסטר למדעים בהנדסה כימית (עם תזה)
מסלול השתלמות הכולל מחקר ,פרויקט או עבודת גמר ,מיועד לבוגרי תואר ראשון ארבע או תלת
שנתי.

מגיסטר להנדסה בהנדסה כימית (ללא תזה)
מסלול השתלמות ללא הגשת עבודת מחקר .התכנית מיועדת במיוחד לאנשי תעשייה ,ומושם בה
דגש על מקצועות טכנולוגיים וניהוליים .מטרת התכנית היא לאפשר למהנדסים בתעשייה להרחיב
את הידע המקצועי בנושאי היסוד בהנדסה כימית ,בתחומים מקצועיים הרלוונטיים לעבודתם
בתעשייה ובנושאי ניהול .התכנית אינה שמה דגש על אימון בשיטות מחקר ואיננה כוללת הגשת
תזה.

מגיסטר למדעים (עם תזה)
מסלול השתלמות הכולל מחקר .התוכנית מיועדת לסטודנטים ללא רקע בהנדסה כימית
המעוניינים להשתלם באחת מקבוצות המחקר בפקולטה ללא דרישה פורמאלית בהשלמת ידע
בהנדסה כימית.
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א)

מגיסטר למדעים בהנדסה כימית ))MSc

תנאי קבלה
 מועמדים לקראת תואר מגיסטר למדעים בהנדסה כימית מתקבלים בדרך כלל כשהישגיהם
הלימודיים בלימודי הסמכה הם ברמה של  82ומעלה .בוגרים שלא הגיעו להישגים אלה בלימודי
הסמכה ,אך עומדים בדרישות הקבלה של ביה"ס לתארים מתקדמים ,יכולים להגיש בקשה
לאחר שלוש שנות עבודה מקצועית ,ובקשתם תישקל לאור המלצות על כישוריהם והישגיהם
המקצועיים.
 בדרך כלל ,המועמד יתבקש למצוא מנחה למחקר ,כתנאי לקבלה ללימודים.








על כל מועמד לעבור ראיון אישי שמטרתו לעמוד על רמת הידע בלימודי הסמכה בהנדסה כימית.
על כל מועמד לצרף שתי המלצות לפחות עם הגשת טופסי ההרשמה ללימודים.
מועמדים שבמוסד בו הם למדו לתואר ראשון קיים הליך של דירוג הבוגרים לפי הישגיהם,
יידרשו לצרף לטופסי ההרשמה מסמך המפרט את מיקומם במדרג.
מועמדים בוגרי תואר במסלול ארבע-שנתי שלא בהנדסה כימית יחויבו במקצועות השלמה לפי
הצורך.
מועמדים בוגרי תואר במסלול תלת-שנתי ,יתקבלו במעמד של סטודנט משלים ויחויבו ב30 -
נקודת השלמה ,ממקצועות לימודי הסמכה .רשימת המקצועות תקבע לכל סטודנט בנפרד
בהתחשב ברקע הלימודים הקודם.

 סטודנטים המתקבלים במעמד משלים ,יתקבלו בשלב ראשון רק למסלול ללא תיזה .הסטודנטים
יוכלו לעבור למסלול מחקר רק לאחר שימצאו מנחה למחקר ובכפוף לעמידתם בתנאי ההשלמה
כפי שיקבעו ע"י הועדה לתארים מתקדמים.
 סטודנטים בלימודי התואר הראשון יכולים להשתלב בתכנית המעניקה תואר ראשון ומגיסטר
בחמש שנים ,אם הם בעלי ממוצע  87לפחות ונותרו להם פחות מ 10-נקודות להשלמת התואר
הראשון .בחירת נושא מחקר במסלול זה תעשה עד סיום לימודי התואר הראשון.

דרישות לימוד
כל סטודנט במסלול זה יצבור סך כולל של  36נקודות לימודים מתקדמים לפחות המורכבות מ16 :
נקודות לפחות במקצועות לימודים מתקדמים ו 20-נקודות עבור עבודת מחקר או פרויקט הנדסי.
 על סטודנט במסלול זה ללמוד לפחות שבעה מקצועות* ,מתוכם לפחות ארבעה מקצועות
הניתנים ע"י הפקולטה להנדסה כימית ,ובכללם שלושה מקצועות חובה :המקצוע "שיטות
מתמטיות בהנדסה כימית" ( ,)058177אותו יש ללמוד במהלך השנה הראשונה ללימודים ,ושני
מקצועות מרשימת מקצועות הליבה .יתרת הנקודות ניתנת לצבירה בלימוד מקצועות הניתנים
ע"י פקולטות אחרות ,באישור המנחה.
 סטודנט יחויב במסלול עבודת מחקר ניסיונית או עיונית ,למעט מקרים מיוחדים בהם סטודנט
חיצוני יוכל לבחור במסלול הפרויקט ההנדסי .מטרת עבודת המחקר היא לאמן את הסטודנט
בשיטות מחקר ,ומטרת הפרויקט ההנדסי היא לאמן את הסטודנט בשיטות תכן הנדסי.
 כל סטודנט חייב להרצות הרצאה סמינריונית המסכמת את עבודת המחקר.
* לא כולל המקצוע "סמינר בהנדסה כימית" ()058176
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ב)

מגיסטר להנדסה בהנדסה כימית ()ME

תנאי קבלה
 המסלול פתוח בפני כל בעל תואר מוסמך בהנדסה כימית (  )BScבממוצע של  80לפחות.
 על כל מועמד לעבור ראיון אישי שמטרתו לעמוד על רמת הידע בלימודי הסמכה בהנדסה
כימית.
 מועמדים עם ממוצע נמוך יותר (אך גבוה בכל מקרה מ )75-עשויים להתקבל בכפוף לניסיונם
המקצועי .המסלול פתוח גם בפני בעל תואר מוסמך ( )BScשלא בהנדסה כימית ,העומד
בדרישות ביה"ס לתארים מתקדמים  .מועמד כזה יידרש בדרך כלל למלא תכנית השלמות.
 על כל מועמד לצרף שתי המלצות לפחות עם הגשת טפסי ההרשמה ללימודים.
 מועמדים שבמוסד בו הם למדו לתואר ראשון קיים הליך של דירוג הבוגרים לפי הישגיהם,
יידרשו לצרף לטופסי ההרשמה מסמך המפרט את מיקומם במדרג.
 המשך השתלמות לקראת תואר דוקטור ,לאחר קבלת תואר מגיסטר להנדסה ,יתאפשר
במקרים חריגים בלבד ,ולאחר שהסטודנט יוכיח את יכולתו במחקר במסגרת "השתלמות שלא
לתואר" לפי קביעת הועדה לתארים מתקדמים.

דרישות לימוד
לימוד מקצועות בהיקף של  40נקודות לפחות לפי הפרוט הבא:
 לימוד שני מקצועות לפחות מתוך רשימת הליבה בהנדסה כימית ,הכוללת בתכנית זו גם את
המקצוע המתמטי "שיטות מתמטיות בהנדסה כימית" (.)058177
 לימוד עד חמישה מקצועות ניהול.
 לימוד מקצועות טכנולוגיים בהנדסה כימית להשלמת הדרישה לצבירת נקודות.
 לימוד המקצוע "סמינר מתקדם בהנדסה כימית" ( )058174בהיקף של  6נקודות ,הכולל ביצוע
עבודה עצמית כגון עבודה סמינריונית מתקדמת ,הרצאה סמינריונית ,מעבדה או פרויקט ,עם
הגשת עבודה בכתב .עבודה זו עשויה להיות מחקר מעבדתי בהיקף מצומצם ,פרויקט תכנון
הנדסי ,סקר ספרות בקורתי וכד'.
 לפחות  17נקודות לימוד (לא כולל מקצוע פרויקט הגמר) יהיו ממקצועות הפקולטה להנדסה
כימית.
 השלמת הדרישה לשפה זרה בהתאם לדרישות ביה"ס לתארים מתקדמים.
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מגיסטר למדעים )(MSc

ג)

תנאי קבלה
מסלול זה פתוח למועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון בהנדסה כימית.
 תנאי לקבלה בדרך כלל הוא הישגים לימודיים בלימודי הסמכה ברמה של  82ומעלה .בוגרים
שלא הגיעו להישגים אלה בלימודי הסמכה ,אך עומדים בדרישות הקבלה של ביה"ס לתארים
מתקדמים ,יכולים להגיש בקשה לאחר שלוש שנות עבודה מקצועית ,ובקשתם תישקל לאור








המלצות על כישוריהם והישגיהם המקצועיים.
בכל מקרה מועמדים יתבקשו למצוא מנחה למחקר ,כתנאי לקבלה ללימודים.
על כל מועמד לצרף שתי המלצות לפחות עם הגשת טפסי ההרשמה ללימודים ,כשהאחת היא
מהמנחה המיועד.
מועמדים שבמוסד בו הם למדו לתואר ראשון קיים הליך של דירוג הבוגרים לפי הישגיהם,
יידרשו לצרף לטופסי ההרשמה מסמך המפרט את מיקומם במדרג.
מועמדים בוגרי תואר במסלול ארבע-שנתי לא יחויבו בד"כ במקצועות השלמה.
מועמדים בוגרי תואר במסלול תלת-שנתי ,יתקבלו במעמד של סטודנט משלים ויחויבו בד"כ
בהיקף של  20נקודת השלמה ,המורכב ממקצועות לימודי הסמכה ( 10נקודות לפחות) ומקצועות
לימודים מתקדמים .רשימת המקצועות תקבע לכל סטודנט בנפרד בהתחשב ברקע הלימודים
הקודם.

דרישות לימוד
כל סטודנט במסלול זה יצבור סך כולל של  36נקודות זכות מהן  16נקודות לימודים מתקדמים
(שבעה מקצועות לפחות) ו 20 -נקודות בעבודת מחקר/פרויקט .מקצועות הלימוד ייקבעו ,כל מקרה
לגופו ,בהתאם לרקע הסטודנט ולנושא המחקר שלו .לפחות שלושה מקצועות מתוך שבעה
הנדרשים מסטודנטים במסלול זה ,יהיו ברמה של "מתקדמים" (".)"..8...

ד)

לימודים שלא לתואר

קיימות אפשרויות השתלמות חליפיות ,פחות מחייבות ,במסגרת "לימודים מתקדמים" או במסגרת
לימודים "לא לתואר" .לימודים "לא לתואר" עשויים להיות רלוונטיים עבור מועמדים לתואר
מגיסטר שהוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה מעוניינת לבדוק את יכולתם ללמוד בפקולטה
ומועמדים לתואר ד"ר שסיימו תואר שני ללא תזה.
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.3

לימודים לתואר דוקטור )(PhD

בתכנית זו מודגשת יותר עבודת המחקר תוך הכשרה נוספת של הסטודנטים ע"י לימוד קורסים
המעמיקים ומרחיבים ידע בנושאים שבחזית ההנדסה הכימית.
בתכנית ההשתלמות לתואר דוקטור קיימים שלושה מסלולים:

מסלול רגיל
מסלול ישיר מתואר מגיסטר לתואר דוקטור
מסלול מיוחד לדוקטור מתואר ראשון
קבלת סטודנטים תיעשה על סמך הישגים בלימודים קודמים ,מכתבי המלצה וראיונות אישיים
בפני שלושה חברי סגל הפקולטה (כל אחד בנפרד) .מטרת הראיונות היא בדיקת התאמת המועמד
ללימודי דוקטורט ,שליטתו בנושאי יסוד ,יכולת סינתזה של נושאים נפרדים ,גישה לבעיה או נושא
מחקר ועצמ אות מחשבתית .אין הכוונה לבחינת ידע כולל .הבעיות שיידונו בראיון ינוסחו באופן
אישי ע"י המראיינים.

א)

מסלול רגיל

תנאי קבלה פרטניים
 תנאי לקבלה הוא ממוצע  85לפחות בתואר המגיסטר .הדיון בבקשתו של סטודנט לתואר
מגיסטר בפקולטה להתקבל לדוקטורט יעשה בד"כ רק לאחר שהמועמד מלא את הדרישה למתן
הרצאה על עבודת המגיסטר שלו.
 חוות הדעת של הבוחנים בבחינת המגיסטר באשר להתאמת המועמד לדוקטורט ,עשויה להוות
מרכיב בהחלטה על קבלת המועמד.
 בוגרי מסלול מגיסטר ללא תזה ( ).M. E.יוכלו להתקבל לדוקטורט רק במקרים חריגים בלבד,
ולאחר שהוכיחו יכולתם במחקר במסגרת "השתלמות שלא לתואר" ,לפי קביעת הועדה לתארים
מתקדמים.

דרישות לימוד
הדרישות העיקריות ללימודים לתואר דוקטור הן:
א) לימוד מקצועות להעמקת הידע הבסיסי בהנדסה כימית ולהשלמת ידע בסיסי הדרוש לביצוע
המחקר ,בד"כ בהיקף של  10נקודות זכות (ארבעה מקצועות לפחות ,לא כולל המקצוע "סמינר
בהנדסה כימית")  .תכנית הלימודים תיבנה בשיתוף עם המנחה ותאושר על ידי הועדה לתארים
מתקדמים .דרישות רשמיות נוספות עשויות להתווסף בשלב ראיונות הקבלה לפי המלצת
המראיינים וכן לאחר בחינת המועמדות לפי המלצת ועדת הבוחנים.
על הסטודנט ללמוד שני מקצועות לפחות עד תום הסמסטר השני להשתלמותו.
ב) ביצוע עבודת מחקר מקורית ברמה נאותה .עבודת המחקר תבוצע בד"כ בין כתלי הפקולטה.
במקרים יוצאים מן הכלל ,בהם הסטודנט אינו שוהה במשך כל תקופת השתלמותו בין כתלי
הפקולטה ,קיימת בד"כ דרישה לשהות מינימאלית של שנה אחת.
 על הסטודנט להגיש תאור תמציתי של מחקרו ולעמוד בבחינת מועמדות ,בהתאם לתקנות ביה"ס
לתארים מתקדמים (ראה סעיף  36בתקנות).
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 יש לעבור את הבחינה במקצוע "אתיקה של המחקר" לפני הגשת התאור התמציתי לקראת
בחינת המועמדות.
 כשנה לאחר בחינת המועמדות יהיה על הסטודנט להציג סמינר בהיקף מצומצם המתאר את
כיווני המחקר והתוצאות שהתקבלו עד אותו זמן .בד"כ מדובר בסמינר פנימי קצר הפתוח בפני
חברי סגל וסטודנטים בפקולטה.

ב)

מסלול ישיר מתואר מגיסטר לתואר דוקטור

תנאי קבלה פרטניים
סטודנטים מצטיינים לתואר מגיסטר (ממוצע  90לפחות במקצועות הלימוד) ,יכולים ,בהסכמת
המנחה ,בהמלצת הועדה לתארים מתקדמים ובאישור ביה"ס לתארים מתקדמים ,לעבור למסלול
ישיר לדוקטורט .את הבקשה למעבר למסלול ישיר יש להגיש לוועדה לתארים מתקדמים ,בד"כ
במהלך הסמסטר השלישי ללימודים ,למעט מקרים מיוחדים (ראה סעיף  24.07בתקנות) ורק לאחר
שמלאו את הדרישה למתן סמינר על עבודת המחקר.

דרישות לימוד
הדרישות הלימודיות לתואר הן  26נקודות לימודים מתקדמים ( 11מקצועות לפחות) ,עמידה
בבחינת מועמדות במתכונת הרגילה ,סמינר בהיקף מצומצם כשנה לאחר בחינת המועמדות ,כתיבת
תזה ובחינת הגמר.

ג)

מסלול מיוחד לדוקטור מתואר ראשון

תנאי קבלה פרטניים
למסלול זה יוכלו להירשם מועמדים בוגרי תואר ארבע שנתי בולטים במיוחד ,עם ממוצע מצטבר
של  90לפחות.

דרישות לימוד
הדרישות לתואר הן  26נקודות לימודים מתקדמים ( 11מקצועות לפחות) ,עמידה בבחינת מועמדות
במתכונת הרגילה ,סמינר בהיקף מצומצם כשנה לאחר בחינת המועמדות ,כתיבת תזה ובחינת
הגמר .יש לצבור  15נקודות לימוד ולעמוד בבחינת המועמדות תוך שלושה סמסטרים מתחילת
ההשתלמות.
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 .4מלגות
אוכלוסיית המשתלמים מורכבת מסטודנטים "פנימיים" (מקבלי מלגה) ומסטודנטים "חיצוניים"
(העובדים בד"כ מחוץ לטכניון לפרנסתם) .סטודנט המעונין להקדיש מלא זמנו להשתלמות ולהיות
"פנימי" ,רשאי לבקש מלגה .סוגי המלגות ,הנהלים ומועדי הגשת בקשות למלגה מפורטים בקטלוג
ביה"ס לתארים מתקדמים .המלגות מוענקות ,בהתאם לזמינותן ,לסטודנטים עם השגים
מתאימים .מקבלי המלגות מתחייבים להקדיש מלא זמנם ללימודים ,למחקר ולהוראה .עם זאת,
יש לציין כי סטודנטים בסמסטר הראשון ללימודיהם לא יתבקשו בהכרח לעבוד בהוראה.
סטודנט במסלול ללא תזה אינו זכאי לקבלת מלגה.
יש לעיין בתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים ,כדי לקבל מידע מפורט על הדרישות החלות על
מלגאים בטכניון !

א) צבירת נקודות
סטודנט לתואר מגיסטר המקבל שלוש מנות מלגה ומעלה חייב לצבור לפחות  75%מהנקודות
הנדרשות תוך שני הסמסטרים הראשונים .בסמסטר הראשון עליו ללמוד לפחות  8נקודות ,ולפחות
 12נקודות בשנה הראשונה.

ב) בחירת נושא מחקר
סטודנט לתואר מגיסטר המקבל מלגה ,צריך להגיש הצעת מחקר לתזת המגיסטר במהלך
הסמסטר הראשון להשתלמותו .ההליך יושלם לא יאוחר מסוף הסמסטר השני להשתלמותו (ראה
תקנה  27.04של ביה"ס לתארים מתקדמים).
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.5

נהלים

א .תכנית לימודים ורישום סמסטריאלי
רישום סמסטריאלי למקצועות לימודים מתקדמים (ראה רשימה בפרק  )5מתבצע עם תחילת
הסמסטר .חוזר לקראת הרישום יופץ לפני תחילת כל סמסטר .את הרישום יש לבצע דרך מזכירת
תארים מתקדמים בפקולטה על גבי הטופס הרשמי של ביה"ס לתארים מתקדמים ,בחתימת
המנחה.

ב .בחירת נושא מחקר







נושא המחקר מוצע בד"כ ע"י המנחה המיועד .במקרים מיוחדים יכול הסטודנט להציע בעצמו
את נושא המחקר בתנאי שימצא חבר סגל בכיר המוכן להנחותו .נוהל בחירת נושא מחקר לתואר
מגיסטר מפורט בנספח א' במדריך זה.
מועמד לתואר ד"ר יגיש טופס הגדרת תחום המחקר והסכמת המנחה המיועד.
סטודנט לתואר מגיסטר המקבל מלגה צריך להגיש הצעת מחקר לתזת המגיסטר במהלך
הסמסטר הראשון להשתלמותו .ההליך יושלם לא יאוחר מסוף הסמסטר השני להשתלמותו
(ראה תקנה  27.04של ביה"ס לתארים מתקדמים).
תנאי לאישור נושא המחקר – מילוי הדרישה במקצוע "אתיקה של המחקר"
סטודנט לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי או סטודנט לתואר דוקטור ,חייב לעבור את הבחינה
במקצוע "אתיקה של המחקר" לפני הגשת נושא המחקר או התיאור התמציתי ,בהתאם למועד
שנקבע לו להגשת נושא המחקר/התיאור התמציתי .סטודנט שלא יעבור את הבחינה לא יורשה
להגיש את נושא המחקר/התיאור התמציתי.

ג .חובת ההשתתפות בסמינרים
מלגאים חייבים בהשתתפות בכל הסמינרים הפקולטיים (המתקיימים בימי ד' בשעה  .)12:30חובה
זו לא חלה על סטודנטים חיצוניים ,אם כי נוכחותם רצויה ומומלצת.

ד .סיום ההשתלמות
כאשר סטודנט מוכן להתחיל בכתיבת החיבור ,עליו להודיע על כך לדיקן ביה"ס לתארים מתקדמים
ולועדה הפקולטית ,בצירוף אישור המנחה .הנחיות מעודכנות לעריכת החבור ניתן לקבל באמצעות
אתר ביה"ס לתארים מתקדמים באינטרנטhttp ://www.graduate.technion.ac.il :

כל סטודנט חייב בהרצאה סמינריונית על נושא עבודתו .ההרצאה תינתן במהלך השנה האחרונה
להשתלמות ,לפחות חודש ,אך לא יותר משנה ,לפני מועד הגשת החיבור לביה"ס.
הדיון במועמדות לדוקטורט של סטודנט לתואר מגיסטר בהנדסה כימית ייערך רק לאחר מתן
הרצאת סמינר המגיסטר.
עם סיום כתיבת החיבור והבחינה ,כמפורט בקטלוג הלימודים הטכניוני ,הסטודנט מחוייב להחזיר
למזכירת תארים מתקדמים בפקולטה טופס "אשור החזרת רכוש פקולטה" .סטודנט אשר לא
יחזיר טופס זה ,לא יוכל לקבל את תעודת הגמר.
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 .6רשימת מקצועות לימודים מתקדמים

א .תכנית המגיסטר למדעים בהנדסה כימית ותכנית הדוקטורט
המקצועות ערוכים בקבוצות לנוחיות הקורא בלבד ,ואינם משקפים מסלולים מוגדרים .פרשיות
הלימוד מופיעות בקטלוג הלימודים של הטכניון ,וניתן למוצאן באתר האינטרנט של ביה"ס
לתארים מתקדמים .להלן רשימת המקצועות המוצעים בפקולטה:
 )1מקצוע מתמטי
 058177שיטות מתמטיות בהנדסה כימית ( 3.5נק')
 )2מקצועות ליבה
 2.5נק'

 058127תופעות מעבר זרימת פלואידים
או
 056389תופעות מעבר במיקרו זרימות

 2.0נק'

 058143תופעות מעבר חום וחומר

 2.5נק'

 058144תרמודינמיקה מתקדמת בהנדסה כימית
או
 058186תרמודינמיקה סטטיסטית בהנדסה כימית

 2.5נק'
 2.5נק'

 058145תכנון ראקטורים מתקדם

 2.5נק'

 056395תכן למערכות בקרת תהליכים

 4.0נק'

 058185מצב מוצק בהנדסה כימית למוסמכים

 2.5נק'

 116029מבוא לביופיסיקה

 3.5נק'
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 )3מקצועות בחירה

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית
 058144תרמודינמיקה מתקדמת בהנדסה כימית
 058186תרמודינמיקה סטטיסטית בהנדסה כימית

תופעות מעבר וזרימה
056383
056389
058127
058143

נוזלים מורכבים
תופעות מעבר במיקרו זרימות
תופעות מעבר זרימת פלואידים
תופעות מעבר חום וחומר

חמרים ותופעות שטח
 056140מערכות קולואידיות
 056166תופעות שטח
 056390חומרים מולקולריים
 058185מצב מוצק להנדסה כימית למוסמכים
 056396יציבות מערכות חלקיקים והרטבה

תכן ובקרה
 056395תכן למערכות בקרת תהליכים
 058145תכנון ראקטורים מתקדם

פולימרים
 058129מבנה ותכונות של פולימרים
058172
058173
058180
058183
058184

תרמודינמיקה של פולימרים
שיטות פיסיקליות לאפיון פולימרים
נתוח עבוד פולימרים
פולימרים בביוטכנולוגיה
מעבדה לאפיון פולימרים

נושאים בביו-הנדסה
 056384ביו-הפרדות בהנדסה כימית
 056391חיישנים מבוססי ננו(-ביו) חומרים
 056394תבניות ריח :מבוא ויישומים
 058183פולימרים בביוטכנולוגיה
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נושאים אנליטיים מתקדמים
 056381שיטות נומריות מתקדמות בהנדסה כימית
 056388מבוא לסימולציות מולקולריות
 058177שיטות מתמטיות בהנדסה כימית
 058178שיטת מקורבות בהנדסה כימית
 058182מערכות דינמיות במדעי החיים ובהנדסה

טכנולוגיות ומעבדות
 056120מיקרוסקופית אלקטרונים בהנדסה כימית
 056142תהליכי הפרדה וטיהור ע"י ממברנות
056379
058173
058181
058184

מעבדה לתהליכי ממברנות
שיטות פיסיקליות לאפיון פולימרים
קביעת מבנה באמצעות פיזור קרינה
מעבדה לאפיון פולימרים

קורסים כלליים
 056393חדשנות פתוחה בהנדסה כימית

קורסים כלליים עם תוכן משתנה
 056146נושאים הנדסיים נבחרים
 056387נושאים הנדסיים נבחרים 2
 058160נושאים מתקדמים
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ב .תכנית המגיסטר להנדסה בהנדסה כימית ( ) M.E.

 )1מקצועות ליבה בהנדסה כימית (לפחות שני מקצועות)

 2.5נק'

 058127תופעות מעבר זרימת פלואידים
או
 056389תופעות מעבר במיקרו זרימות

 2.0נק'

 058143תופעות מעבר חום וחומר

 2.5נק'

 058144תרמודינמיקה מתקדמת בהנדסה כימית
או
 058186תרמודינמיקה סטטיסטית בהנדסה כימית

 2.5נק'
 2.5נק'

 058145תכנון ראקטורים מתקדם

 2.5נק'

 056395תכן למערכות בקרת תהליכים

 4.0נק'

 058185מצב מוצק בהנדסה כימית למוסמכים

 2.5נק'

 116029מבוא לביופיסיקה

 3.5נק'

 )2מקצועות ניהול (עד חמישה מקצועות)
ניתן ללמוד עד חמישה מקצועות בנושאי תעשיה וניהול ,בהתאם לבחירת הסטודנט ובאשור מרכז
תארים מתקדמים.
 )3מקצועות טכנולוגיים (להשלמת מכסת הנקודות)
במסגרת זו ניתן ללמוד מקצועות מכלל המקצועות הניתנים בלימודים לתארים מתקדמים בהנדסה
כימית .דגש מיוחד מושם על מקצועות בעלי אוריינטציה תעשייתית .לימוד מקצועות רלוונטים
הניתנים בפקולטות אחרות אפשרי ,באישור ועדת תארים מתקדמים.
רשימה חלקית ניתנת להלן:
 056142תהליכי הפרדה וטיהור ע"י ממברנות
056140
056166
056383
056375

מערכות קולואידיות
תופעות שטח
נוזלים מורכבים
בעיות סביבתיות בתעשיה הכימית

15

 056380בטיחות סביבתית
056384
056390
056391
056393

)4

ביו-הפרדות בהנדסה כימית
חומרים מולקולריים
חיישנים מבוססי ננו(-ביו) חומרים
חדשנות פתוחה בהנדסה כימית *

מקצוע חובה
 058174סמינר מתקדם בהנדסה כימית
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ג .רשימת המקצועות שהפקולטה מציעה לשנת הלימודים תשע"ו

סמסטר חורף
056120
056142
056146
056394

פרופ' ישעיהו טלמון
פרופ' דוד חסון

מיקרוסקופית אלקטרונים בהנדסה כימית
תהליכי הפרדה וטיהור ע"י ממברנות
נושאים הנ .נבחרים :הפרדות ע"י ממברנות:
עקרונות פיזיקליים ונושאים נבחרים
תבניות ריח :מבוא ויישומים

פרופ"ח סלבה פרגר
ד"ר יואב ברוזה

 056396יציבות מערכות חלקיקים והרטבה

פרופ"מ עופר מנור

 058127תופעות מעבר זרימת פלואידים *

פרופ"ח אלכס לישנסקי

 058173שיטות פיסיקליות לאפיון פולימרים

פרופ' יכין כהן

 058177שיטות מתמטיות בהנדסה כימית **

פרופ"ח נעמה ברנר ופרופ"ח אלכס לישנסקי

 058184מעבדה לאפיון פולימרים

פרופ"ח שמחה סרבניק

 058185מצב מוצק בהנדסה כימית למוסמכים*

פרופ"ח יועד צור

סמסטר אביב
 056146נושאים הנדסיים נבחרים :קטליזה על משטחים

פרופ"מ עוז גזית

 056166תופעות שטח

פרופ"ח ירון פז

 056379מעבדה לתהליכי ממברנות
 056391חיישנים מבוססי ננו(-ביו) חומרים
(ההוראה תועבר במסגרת קורס אינטרנטי )
 056393חדשנות פתוחה בהנדסה כימית

פרופ' רפאל סמיט
פרופ' חוסאם חאיק
ד"ר אסף טהון

 056395תכן למערכות בקרת תהליכים *
 058143תופעות מעבר חום וחומר *
 058145תכנון ראקטורים מתקדם *

טרם נקבע

 058386נושאים הנדסיים נבחרים  :2מערכות מורכבות
 058183פולימרים בביוטכנולוגיה
 058186תרמודינמיקה סטטיסטית בהנדסה כימית *

פרופ"ח נעמה ברנר
פרופ"ח חבצלת ביאנקו-פלד
פרופ"ח שמחה סרבניק

* מקצוע ליבה

** מקצוע מתמטי

פרופ' דניאל לוין
פרופ' שמעון ברנדון
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רשימת חברי סגל ושטחי התעניינותם

.7

חברי סגל

א.

ביאנקו-פלד חבצלת
פרופסור-חבר , D.Sc. ,טכניון.
פולימרים ליישומים רפואיים.
ברנדון שמעון
פרופסורUniversity of Minnesota ,Ph.D. ,
עבוד חומרים ,גדול גבישים ,תופעות מעבר ותופעות שטח .שיטות ניתוח חישוביות :אלמנטים
סופיים ,סימולציה מולקולרית.
ברנר נעמה (מרכזת תארים מתקדמים)
פרופסור-חבר ,Ph.D. ,טכניון
ביופיסיקה תיאורטית :הסתגלות ולמידה במערכות עצביות וביוכימיות .בקרה גנטית ,תורשה
והסתגלות באוכלוסיות תאים .דינמיקה אבולוציונית באוכלוסיות תאים.
גזית עוז
פרופסור משנה ,Ph.D. ,טכניון
סינטזה של חומרים  bio-inspiredפונקציונאליים כולל קטליזטורים הטרוגניים ,חומרי ספיחה
וחומרים פונקציונאליים אחרים .חקר האינטראקציות בין מרכזים ראקטיבים ,מתכתי ו/או
אורגני .סינטזה של דלקים וחומרים כימים אלטרנטיביים ממקורות מתחדשים.
גרדר גדעון
פרופסורCalifornia Institute of Technology , Ph.D. ,
חומרים קרמיים פונקציונליים בשיטת הסול-ג'ל  .הפקת אנרגיה נקייה מדלקים דלי
פחמן.

)(low-carbon fuels
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דקל דריו
פרופסור חבר ,Ph.D. ,טכניון
חומרים חכמים וחדשניים מסוג יונומרים ,ממברנות ,אלקטרו-זרזים ואלקטרודות עבור מערכות
אלקטרוכימיות מתקדמות לייצור ואחסון אפקטיבי של אנרגיה ירוקה – בטריות זרימה (

flow

 ,)batteriesתאי דלק חדשניים ( , )non-Pt fuel cellsאלקטרוליזה ,ומערכות אנרגיה יעילות אחרות.

חאיק חוסאם
פרופסור ,Ph.D. ,טכניון
חיישנים כימיים; חיישנים לבישים; מערכות הרחה מלאכותיות (אף אלקטרוני); מערכות עור
אלקטרוניות; אבחון מחלות באמצעות סמנים ביו-כימיים; מעבדות זעירות לגילוי מחלות בתוך
הגוף; אבחון מחלות בצורה לא פולשנית דרך נשימה או דרך עור; הכימיה הנדיפה של התא.

כהן יכין
פרופסורUniversity of Massachusetts. ,Ph.D. ,
חקר המבנה של מערכות פולימריות במצב המוצק ,בתמיסה ובג'ל בשיטות של פיזור קרינה (קרני X

וניוטרונים) ובעזרת מיקרוסקופית אלקטרונים  .חומרים מרוכבים "עצמיים" – סיבים פולימריים
המחוברים לעצמם :עיבוד ,מבנה ותיפקוד .חומרים מיוחדים מפולימרים קשיחים וצינוריות פחמן
זעירות .ג'לציה של תמיסות פולימרים טבעיים וסינתטיים.
לוין דניאל
פרופסור , D.Sc. ,טכניון
בקרה ,תכן ותפעול תהליכים.
לישנסקי אלכסנדר
פרופסור-חבר , Ph.D. ,טכניון
מכניקת הזורמים ,נוזלים מורכבים ,microfluidics ,תופעות מעבר במערכות ביולוגיות וביו-
רפואיות ,תנועה של מיקרו-שחיינים בנוזלים צמיגים ומורכבים .
מנור עופר
פרופסור משנהThe University of Melbourne, Ph.D. ,
מערכות הרטבה ,מערכות קולואידיות ,פיסיקה של נוזלים במגע עם גלים אקוסטיים ורעידות,
מערכות מכניות וזרימה ממוזערות ( .)MEMS, Micro/Nano Fluidics
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סמיט רפאל (דקן)
פרופסור , D.Sc. ,טכניון
תהליכי הפרדה ,ציוד לתהליכי הפרדה ,תהליכי טיהור מים ושפכים תעשייתיים ,אנרגיה בתהליכי
מים ,תהליכי ממברנות ,התפלת מים.
סרבניק שמחה
פרופסור-חברUniversity of California Berkely ,Ph.D. ,
תיאוריה וסימולציות :פולימרים חכמים ,תהליכים ביומימטים ,תהליכי הפרדה סלקטיבים,
ספיחת פולימרים צינוריות פחמן מזעריות ,הטבעה מולקולרית של חלבונים.s
פז ירון
פרופסור-חבר ,Ph.D. ,מכון וויצמן
פוטוקטליזה ,מערכות פוטוקטליטיות לטיפול במים ובאויר ,תופעות שטח ,תהליכים בתעשיית
המיקרואלקטרוניקה ,שכבות דקות וחד-מולקולריות.
פרגר ויאצ'סלב (סלבה)
פרופסור-חבר ,Ph.D ,אוניברסיטת בן גוריון
היבטים שונים של טכנולוגית הממברנות ,התפלה וטיפול במים .הנושאים כוללים פיתוח הבנות
ומוד לים תיאורטיים על מנגנוני מעבר והפרדה ע"י ממברנות ,פיתוח ממברנות חדישות ,חומרים
מתקדמים ומודיפיקציה כימית של ממברנות ,תופעות אילוח כולל אילוח ביולוגי ושיטות מתקדמות
לאפיון הממברנות.
צור יועד
פרופסור-חבר ,Ph.D. ,טכניון
סינתזה ופיתוח תחמוצות עבור ננוטכנולוגיה .כימיה של פגמים נקודתיים במוצקים .חומרים
והתקנים אלקטרוקרמיים .אנרגיה ותאי דלק.

שרודר אבי
פרופסור משנה ,Ph.D. ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תרופות ממוקדות מטרה וטכנולוגיות רפואה אישית .מערכות ננומטריות למיקוד תרופות לרקמות
פגועות ,בדגש על פיתוח טכנולוגיות לטיפול בגרורות סרטניות .ננורובוטים רפואיים לסינתזה של
תרופות באיבר המטרה.
ליפוזומים ,מיצלות ,ליפופלקסים .עקרונות לפיתוח מיקרו וננוחלקיקים רפואיים – השפעות גודל,
צורה ,מאפייני פני שטח ,מטען ,ליגנדים.
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ב.

חברי סגל בגמלאות

אור-אל אלוף
פרופסור-חבר בגמלאותUniversity of Illinois, Ph.D. ,
זרימה דו – ותלת-פאזית .עמודי בועות וביו-ראקטורים .שינוע הידראולי של מערכות מוצק-
נוזל ומוצק-נוזל-גז.
חסון דוד
פרופסור אמריטוסUniversity of London, Ph.D. ,
התפלת מים .טכונולוגיות למיחזור שפכים תעשייתיים .הפרדות ממברנליות.
טלמון ישעיהו
פרופסור אמריטוסUniversity of Minnesota ,Ph.D. ,

תחומי מחקר :תופעות צרוף-עצמי ( ;)self-assemblyמערכות קולואידיות; ננו-מבנה של נוזלים
מורכבים סינתטיים וביולוגיים; מזו-פאזות; תהליכי גיבוש; יישומי מיקרוסקופית
אלקטרונים חודרת וסורקת (  ) TEM, SEMבהנדסה הכימית ובביופיסיקה.
נושאי מחקר:
 .1מנגנוני יצירת מזו-פאזות (נ .מ/ד)
 .2ננומיבנה וראולוגיה במערכות מימיות ולא-מימיות של חומרים פעילי-שטח (נ .מ/ד)
 .3יצירת קומפלכסים של  DNAואוליגונוקלאוטידים עם ליפידים או פולימרים טעונים
חיובית (נ .מ/ד)
 .4אינטראקציה בין פולימרים וחומרים פעילי-שטח (נ.מ/.ד)
 .5בעיות בגיבוש אשלג (נ.מ/ד)
לביא רם
פרופסור אמריטוסCarnegie Mellon University, Ph.D. ,
תפעול ובקרת תהליכים .תהליכי הפרדה מחזוריים  ,מצוי נוזל-נוזל.
מרמור אברהם
פרופסור אמריטוס , D.Sc.,טכניון
תופעות שטח :משטחים סופר-הידרופוביים ,איפיון אנרגית שטח ,מתח פנים ובין-פנים.
ננוטכנולוגיה :התארגנות עצמית )(Self-Assembly

תרמודינמיקה :מסיסות והמסה.
ניר אבינעם
פרופסור אמריטוסStanford University , Ph.D. ,
מכניקת הזורמים ,תופעות מעבר בתרחיפים ,נוזלים מרוכבים.
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נרקיס משה
פרופסור אמריטוס , D.Sc. ,טכניון
התנהגות חשמלית של מערכות פולימרים מוליכות חשמל .מערכות רב-פאזיות .חיישנים
פולימריים .השפעת קרינות על התנהגות של פולימרים נבחרים .חומרים מרוכבים .חומרים
ננו-מרוכבים .שיחול ראקטיבי של פולימרים.
פיסמן ליאוניד
פרופסור אמריטוסKarpov Physiochemical Institute, Ph.D. ,
דינמיקה לא-לינארית .תבניות וכאוס במערכות כימיות והידרודינמיות .תופעות שטח.
הידרודינמיקה מזוסקופית.
קהת אפרים
פרופסור אמריטוס Massachusetts Institute of Technology, D.Sc. ,
שמושי מחשב בהנדסה כימית ,פתוח תהליכים ,התקפת תאוריות מקובלות.

רם אריה
פרופסור אמריטוסMassachusetts Institute of Technology, D.Sc. ,
מבנה ,אפיון ,ריאולוגיה ,תכונות ושימושים של פולימרים .עמידות סביבתית של פולימרים,
מיחזור ופוליבלנדים.
שיינטוך משה
University of Illinois ,Ph.D.

פרופסור אמריטוס,
תחומי מחקר :הנדסת ריאקטור כימי וקטליטי .דינמיקה של ריאקטור כימי .קטליזה.
נושאי מחקר:
הנדסת ריאקטור קטליטי:
(נ .מ/ד)
 .1ריאקטורים ממברנלים ביצור מימן מגז טבעי או ביוגז ובדהידרוגנציה
 .2שלוב של רפורמר ומנוע שריפה (נ .ד)
 3מודל מיקרוקינטי לתהליכים קטליטיים ביצור מימן ואגירת דו-תחמוצת הפחמן (ת .ד).
 .4מבנים ננומטרים בשכבות דקות (ת/נ .מ/ד)
 .5חזוי קינטיקה קטליטית (ת .ד)
 .6מחקר

קינטי קטליטי בסריקת טמפ (( )TPD,TPO, TPRנ .מ.ד)

תדמור זאב
פרופסור מחקרStevens Institute of Technology , D.Sc. ,
תהליכי עיבוד של פולימרים וחומרים פלסטיים .פיתוח מודלים מתימטיים לתהליכי העיבוד.
ערבוב במערכות צמיגות .ריאולוגיה של היתך פולימרי והשפעתה על תהליכי עיבוד .זרימה
לא-ניוטונית .איוד נדיפים מתוך היתך פולימרי .עקרונות תכנון מכונות עיבוד .חינוך הנדסי.
מבנה וניהול אוניברסיטאות .מדיניות מחקר ופיתוח.
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.8

רשימת נושאי מחקר לתואר

פרטים מלאים על נושאי המחקר בפקולטה ניתן למצוא באתר הפקולטה
מינוח :ת – תיאורטי ,נ  -נסיוני ,ח – חישובי  ,מ – לתואר מגיסטר ,ד – לתואר דוקטור

ביאנקו-פלד חבצלת
 .1נשאים פולימריים לשחרור מבוקר של תרופות
 .2אדהזיה במערכות ביולוגיות
 .3מבנה ותכונות של פוליסכרידים

ברנדון שמעון
 .4תופעות מעבר בגידול גבישים
 .5מעבר חום בקרינה במוצקים ובזורמים
 .6יישום שיטות סימולציה מולקולרית בחקר תופעות שטח
 .7תופעות שטח בגידול גבישים
 .5שילוב בין שיטות ניתוח רציפות ודיסקרטיות בתופעות מעבר

ברנר נעמה
 .1אבולוציה של תאים בטיפות מיליפלואידיות
 .2אדפטציה של מערכות ביוכימיות ועצביות לאותות.
 .3אבולוציה של קואופרטיביות בין תאים.
 .4דינמיקה של שינויים לא-גנטיים באוכלוסיות תאים.

גזית עוז
 .1סינטזה של חומרים ( )bio-inspiredקטליטיים לאקטיבציה של מתאן (נ .מ/ד)
 .2חומרים ( )bio-inspiredהיברידיים הטרוגניים לראקציות ביפונקציונאליות (נ .מ/ד)
 .3חומרים לספיחה של פחמן דו -חמצני (נ .מ/ד)
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גרדר גדעון
 .1סיבים קרמיים ומתכתיים בטוויה חשמלית (נ .מ/ד)
 .2הכנה ואפיון של קטליזטורים הטרוגניים מסיבים קרמיים (נ.ת .מ/ד)
 .3שכבות קרמיות מוליכות ושקופות לתאים סולאריים.
 .4מנגנון שריפה ידידותית של דלק מבוסס חנקן (נ.ת .מ/ד)
 .5קטליזטורים לשריפה נקייה של דלק מבוסס חנקן (נ.ת .מ/ד)
 .6ריאקטורים ללחץ גבוה לשריפה של דלקים דלי פחמן (נ.ת .מ/ד)
דקל דריו
 .1פיתוח ואפיון מערכות בטריות זרימה מתקדמות מבוססות מים (נ .מ/ד)
 .2פיתוח ואפיון מערכות בטריות זרימה מתקדמות מבוססות תמיסות אורגניות (נ.ת .מ/ד)
 .3פיתוח ואפיון מערכות תאי דלק מתקדמות מבוססות יונומרים מוליכי אניונים חדשניים (נ .מ/ד)
 .4פיתוח ואפיון מערכות תאי דלק מתקדמות מבוססות אלקטרו-זרזים חדשניים (נ .מ/ד)
 .5פיתוח ואפיון ממברנות מוליכי אניונים חדשניות לייצור ואחסון אנרגיה ירוקה (נ.ת .מ/ד)
 .6פיתוח ואפיון חומרים פורצי דרך בעלי תכונות הולכה אלקטרונית ויונית בו זמנית (נ.ת .מ/ד)
חאיק חוסאם
 .1חיישנים לבישים ומערכות עור אלקטרוניות לאבחון מחלות דרך העור (נ .ד)
 .2אבחון מחלות דרך בדיקות נשימה (נ .מ/ד)
 .3מערכות חישה אלקטרוניות בעלות יכולות איחוי עצמי (נ .מ/ד)
 .4פיתוח מערכות חישה ננו-מטריות גמישות (נ .מ/ד)
 .5מעבדות ניידות זעירות לאבחון מחלות בתוך גוף האדם( .נ .ד)
 .6הבנת הביו-כימיה הנדיפה של התא או הגנטיקה( .נ .ד)

כהן יכין
 .1שילוב בין פולימרים לצינוריות פחמן זעירות ואפיון תכונות אופטו-אלקטרוניות (נ .מ/ד)
 .2חומרים מרוכבים מסיבים פולימריים כמצע לאנטנות מיקרו-גל (נ .מ/ד)
 .3ג'לים ליישומים ביו-רפואיים מתמיסות מימיות של פולימרים וציקלו-דקסטרינים (נ .מ/ד)
 .4מעברי פאזה ,מיקרומבנה ותכונות ריאולוגיות בתמיסות בלוק-קופולימרים (נ .מ/ד)
לוין דניאל
 .1הקשר שבין טיב מודל התהליך והבצועים של מערכות הבקרה המתבססות על המודל (ת.ח .מ/ד)
 .2ניתוח ניתנות-לבקרה ע"י שימוש בנתונים בשלבים מוקדמים של תכן תהליכי (ת.ח .מ/ד)
.3

Nonlinear Model Predictive Control

 .4שילוב תכן תהליך ,תכן בקרת תהליכים ושש סיגמא לייצור מוצרים ללא דפקטים (ת.ח .מ/ד)
 .5יצירה אוטומטית של מודל תהליכי בעזרת תכנון גנטי (ת.ח.נ .מ/ד)
 .6תכן מערכות בעזרת אלגוריתמים גנטיים (ת.ח .מ/ד)
 .7פיקוח תהליכים בעזרת ( PLS/PCA /MBPCAת.ח.נ .מ/ד)

24

לישנסקי אלכסנדר
 .1דינמיקה של תאים ביולוגיים בזרימה במיקרו-תעלות (ת.ח.נ .מ/ד)
 .2פעולות ייסוד במיקרו-זרימות (( )microfluidicsת.ח.נ .מ/ד)
 .3שחיינים זעירים בנוזלים מרוכבים (ת.ח .מ/ד)
 .4מעבר מואץ בזרימות תרחיפים (ת.ח .מ/ד)

מנור עופר
 .5כימייה פיסיקלית של תעלות ננומטריות ומערכות ננו חלקיקים
 .6דינמיקה של מעבר מולקולות דשן לתוך צמחים עבור תהליכי דישון על קרקעיים
(עם תמ״י)
 .7התפשטות נוזלים על גבי מוצקים עקב גלים סיסמיים כמנגנון טבעי ליצירת זרמים
באוקיינוס וכמנגנון להנעת זורמים במעבדות ממוזערות (

lab on a chip,

)micorfluidics
 .8הרטבה של מערכות נקבוביות בעקבות רעידות אדמה  /הרעדה מכוונת כמודל
לתזוזת מאגרים תת קרקעיים בעקבות רעשיים סיסמיים וטכנולוגיית מעבדות
ממוזערות ()chip, micorfluidics lab on a

סמיט רפאל
 .1שימושים בלייזר ואלקטרואופטיקה למדידת מהירויות וגודל של חלקיקי זורם .שימושים
לזרימת טיפות ,בועות ודיספרסיות מוצק-נוזל.
 .2שימושים בטכניקות אלקטרו-אופטיות לבחינת תופעות זרימה על פני ממברנות.
 .3תהליכי ממברנות להפרדה

בשיתוף עם פרופ' ד .חסון

 .4מניעת זהום בממברנות

בשיתוף עם פרופ' ד .חסון

 .5זרימה קרומית עם מעבר חם

סרבניק שמחה
 .1מיקרומבנה בפולימרים מצולבים
 .2דיפוזיה בפולימר נקבובי פונקציונלי
 .3הכרה מולקולרית במערכות סול-ג'ל
 .4תהליכי ספיחה על צינוריות פחמן (n nobras

)snbrn
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פז ירון
 .1טיהור פוטוקטליטי של אויר באמצעות מערכות המשלבות אתרי ספיחה ואתרי
פוטוקטליזה (ת.נ.מ/ד)
 .2טיפול במים באמצעים פוטוקטליטים (ת.נ .מ/ד)
 .3ייצור מימן בשיטות סולאריות
 .4טיהור פוטוקטליטי סלקטיבי (ת.נ .מ/ד)
 .5תאים סולאריים
 .6הטבעה מולקולרית

פרגר ויאצ'סלב (סלבה)
בהתייעצות עם המנחה

צור יועד
 .1חומרים להדפסה אלקטרונית
 .2תכונות חומרים אלקטרוקרמיים
 .3תאי דלק
 .4שיטות מתקדמות לאיפיון חשמלי של מקורות אנרגיה אלקטרוכימיים

שרודר אבי
 .1.ננוחלקיקים למיקוד תרופות לגרורות סרטניות (נ .מ\ד)
 .2.חלקיקים תרפואיטיים\דיאגנוסטיים ( ,)theranosticלבדיקת יעילות תרופות בזמן אמת (נ .מ\ד)
 .3.מיקרו וננוריאקטורים לסינטיזה של חומרים תרפואיטיים באיבר המטרה (נ .מ\ד)
 .4.ננו-שחיינים להובלת תרופות בגוף – ניסויי וחישובי ,הנחיה משותפת עם פרופ"ח אלכס
לישנסקי (נ+ח ,מ\ד)
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.9

רשימת מסיימי תואר גבוה בשנים האחרונות

דוקטור לפילוסופיה
2011
ביאליק-רוזנפלד ליאת (מנחה :פרופ' א .ניר וד"ר א .לברנטבה)
הידרודינמיקה של טיפות מרוכבות חלקית
דוידוביץ-פנחס מאיה (מנחה :פרופ"ח ח .ביאנקו-פלד)
פיתוח מערכת מוקואדהזיבית חדשנית בהשראה ביולוגית
לוי ליאורה (מנחה :פרופ"ח ש .סרבניק)
הטבעה מולקולארית של חלבון בג'ל על ידי פילמור רדיקאלי :סימולציות של מודל שריג בשיטת
מונטה קרלו
מוסקוביץ יבגני (מנחה :פרופ"ח ח .ביאנקו-פלד)
מונטה קרלו סימולציות של ספיחת חלבונים על גבי משטחים הידרופוביים
סוצקובר-גוטמן איריס (מנחה :פרופ' ר .סמיט ופרופ' ד .חסון)
שיפור התפקוד של ממברנות פולימריות
פלצמן איליה (מנחה :פרופ' ר .טננבאום ופרופ"ח ח .חאיק)
התארגנות עצמית של שכבות אורגניות דקות ויעודם כגשרים מוליכים בננואלקטרוניקה
פריסמן איליה (מנחה :פרופ"ח ח .ביאנקו-פלד)
יצירת ננו-מבנים בפיגום פולימרי על בסיס פוליאתילן גליקול-פיברינוגן
שיינמן רומן (מנחה :פרופ' מ .שיינטוך ופרופ' ד .לוין)
בקרת משוב של חזיתות ותצורות במערכות מפולגות

2012
גולן שרון (מנחה :פרופ' י .טלמון)
איפיון ננומבנים של קומפלקסים בין ליפידים/פולימרים-חומצות גרעין
הרשקוביץ שני (מנחים :פרופ"ח י .צור וד"ר ס .בלטיאנסקי
רתימת תיכנות אבולוציוני לאנליזת ספקטרוסקופיית עכבה
זילברמן יעל (מנחה :פרופ"ח ח .חאיק)
פיתוח ואפיון חיישנים כימיים מבוססי פחמימנים בעלי טבעות ארומטיות מרובות לגילוי
תרכובות אורגניות נדיפות
זך-מאור אדוה (מנחה :פרופ' ר .סמיט)
הרחקת מזהמים ממים ע"י ננו-חלקיקי מגנטיט ( )fe304המקובעים למטריצה נייחת
חיימוביץ ניר (מנחים :פרופ' ש .ברנדון וד"ר ד .דקל)
מידול ותכן סוללות תרמיות
יאסין הנאדי (מנחה :פרופ"ח י .צור)
הכנה ,סינטור ואפיון של שכבות בריום טיטנט באלקטרופורוזה מתמיסה מימית
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2013
אסעד אוסאמה (מנחה :פרופ"ח ח .חאיק)
פיתוח חיישנים כימיים מבוססי טרנזיסטורי תופעת שדה הבנויים מננו-חוטים של סילקון ללא
תחמוצת ,לאבחון ביו-סמנים נדיפים של סרטן ריאות
ביטון אייל (מנחה :פרופ' א .מרמור)
הרטבה על משטחים סופר-הידרופביים
גרניט מירב (מנחה :פרופ' י .כהן)
אינטראקציות בין פולימרים ובין צינוריות פחמן זעירות חד-שכבתיות
הולנברג יוליה (מנחים :פרופ' א .ניר וד"ר א .לברנטייב)
דינמיקה של טיפות ,בועות וחלקיקים בזורם ויסקו-פלאסטי
שגב רביב (מנחים :פרופ' ר .סמיט ופרופ' ד .חסון)
שיפור שיטות התפלה למים מליחים

2014
אביר הדס (מנחה :פרופ' מ .שיינטוך)
העצמת תהליך ע"י אופטימיזציה בו זמנית של קטליזאטור וריאקטור-ריאקטור ממברנילי
ממוזער
אס-קורלנדר אורי (מנחים :פרופ' ג .גרד רוד"ר ג .שטר)
מחזור אי-אורגני לקיבוע חנקן באמצעות ניטרידים של מתכות
זסלבסקי אירנה (מנחים :פרופ' ר .סמיט ופרופ' ד .חסון)
חקר שיקוע של מלחי אבנית בתרכיזי התפלה
חכים מגי (מנחה :פרופ' ח .חאיק)
אבחון וסיווג סרט ריאות דרך בדיקות נשיפה
מזר עמרי (מנחה :פרופ"ח י .צור)
כימיית פגמים ותכונות חשמליות של תחמוצות פרובסקיטיות מוליכות פרוטונים המסוממות
במסממים דונורים

2015
ברש אורנה (מנחה :פרופ' חאיק חוסאם)
אפיון חומרים אורגנים נדיפים לצורך מיפוי גנטי של תאי סרטן ריאה
ויניק ילנה (מנחה :פרופ' אברהם מרמור)
ניתוק בועות ממשטחים מוצקים
ונטורה עירית (פרופ"ח חבצלת ביאנקו-פלד)
ננו-מבנה של תמיסות וג'לים של פקטינים בעלי מטוקסילציה נמוכה
חלאוי רפי (מנחים :פרופ' רפאל סמיט ופרופ' יכין כהן)
פיתוח ממברנות פולימריות חדשות
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מחרז גיא

(מנחים :פרופ' משה נרקיס ופרופ"ח אסתר סגל)

ננו-מבנים פולימריים מכילי צינוריות פחמן זעירות ברמת כוונון גבוהה :שיטה חדשה לשליטה
במבנה ובתכונות
נקבלי יפעת (מנחה :פרופ"ח יועד צור)
אלקטרופורזה של ננו-טטרפודים מcdte-
קציר יעל (מנחה :פרופ' אברהם מרמור)
ניקוז קרום הנוזל באיחוי בועות

מגיסטר למדעים בהנדסה כימית (עם תזה)
2011
בן-יהודה מאיה (מנחה :פרופ"ח ח .ביאנקו-פלד)
פיתוח פלטפורמה בסקאלה ננומטרית לשחרור מולקולות טיפוליות כנגד סרטן
ויינר עידו (מנחה:פרופ' ג .גרדר וד"ר ג .שטר)
סינתזת סול ג'ל של אלקטרודות שקופות מאבץ חמצני מסומם עבור תאים פוטו-וולאיים
מאירסון גלב (מנחה :פרופ' י .כהן ופרופ' ר .סמיט)
ייצור ממברנה פולימרית על ידי שיחול
מולדבסקי אלכסנדר (מנחה :פרופ' ר.סמיט ופרופ"ח א .זוסמן)
יצור ממברנות "חלולות" בעזרת תהליך האלקטרוספינינג
קוסטובצקי אלכסנדרה (מנחה :פרופ' נ .גליל)
ניתוח צריכת האנרגיה במתקני טיפול בשפכים כתלות ברמת השקוע הראשוני
שור אמנון (מנחה :פרופ' ר .סמיט)
מודל לחיזוי גודל הגביש במגבש בודד ובמערכת רב שלבית של מגבשי dtb
שטקלמן יואב (מנחה :פרופ' א .ניר וד"ר א .גרין)
על חדירות אפקטיבית של בדים יבשים בתהליכי יצור של חומרים מרוכבים

2012
אלפסי יוליאנה (מנחה :פרופ' ר .טננבאום)

פיתוח מערכות  micבקנה מידה נאנומטרי בטכנולוגיית gel-sol
ברוק אירנה (מנחים :פרופ' ר .סמיט ופרופ' ד .חסון)
אפיון פוטנציאל השיקוע של מלחים קשיי תמס בתמלחות מי ים
ולעל דורית (מנחה :פרופ' א .מרמור)
מתח בין פנים במערכות נוזל-נוזל
יום טוב אורטל (מנחה :פרופ"ח ח .ביאנקו-פלד)
אפיון פיגומי פג-פיברינוגן בעלי מבנה ננומטרי להנדסת רקמות
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ירום מיכל (מנחה :פרופ' א .מרמור)
משוואת קלווין למערכות תלת-פאזיות
כפ איליה (מנחים :פרופ' ג .גרדר וד"ר ג .שטר)
עמידות לשיתוך של  sicוסגסוגות אלומיניום ,ברזל וניקל בדלק חלופי המבוסס על תערובת של
אמוניום ניטרט ואוריאה
כץ לירן (מנחים :פרופ' י .כהן ופרופ"ח א .זוסמן)
הכוונה ותרכוב ננו-סיבים ליצירת ציפויים אופטיים שקופים
מרום אופיר (מנחה :פרופ"ח ח .חאיק)
זיהוי תפקודי כליה לא תקינים ע"י מדידה של חומרים נדיפים בנשימה
סידורנקו גאורגי (מנחה :פרופ' אמ' ד .חסון)
סילוק אבנית בשיטות אלקטרוכימיות
פלג (פישמן) עדי (מנחים :פרופ"ח ש .סרבניק ,פרופ' ש.ברנדון ,פרופ' א .מרמור)
סימולציה מולקולארית של מתח פנים עבור נוזלי לנרד-ג'ונס
קסלר ולדיסלב (מנחים :פרופ' ר .סמיט ופרופ' ד.חסון)
הזרקת תמיסה מרוכזת לתמיסה זורמת
שמואלי יובל (מנחים :פרופ' ג .גרדר וד"ר ג .שטר)
טוויה חשמלית (אלקטרוספינינג) ואפיון של ננו-סיבי תחמוצת האבץ מסוממת בגאליום
ותחמוצת של עופרת-זירקוניום-טיטניום
תומר שירי (מנחה :פרופ"ח י .צור)
אנודה בעלת נקבוביות רבה ליישום בתא דלק דו-אלקטרוליטי

2013
בס אורן (מנחה :פרופ' ש .ברנדון)
השפעת זרימת התמיסה על התפתחות פני השטח במהלך גידול גבישים מתמיסה
גפוננקו ולדימיר (מנחים :פרופ' י .כהן ופרופ"ח א .זוסמן)
אנודת תא דלק גלוקוזי העשויה מפחמן בעל שטח פנים גבוה
דור אלעד (מנחה :פרופ' ש .ברנדון)
ניתוח ממוחשב של מערכות קיבוליות להרחקת יונים
כץ דנה (מנחה :פרופ"ח י .פז)
חלקיקים מרוכבים כמצעים קטליטיים לסינתזה לא אנזימטית של נוקלאוטידים מחומרי מוצא
פרוביוטים
לבצ'נקו סטניסלב (מנחה :פרופ"ח א .לישנסקי)
סימולציה דינמית של שחיינים ליד גבולות במספרי ראינולדס נמוכים
ריים ולדימיר (מנחה :פרופ"ח ש .סרבניק)
הגדרת דסקריפטורים של חלבונים לחיזוי יעילות הטבע מולקולרית
שמרת נטע (מנחה :פרופ' י .כהן)
חיישן ביולוגי המבוסס על ממברנת פוליאתילן פרוזיבית בזרימה לטרלית
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2014
עבאס ניג'מה (מנחה :פרופ"ח י .פז)
משטחים צמנטיים פוטוקטליטים לניקוי עצמי ולטיהור אויר
פוקס לנואל (מנחה :פרופ"ח א .לישנסקי)
חקר המהירות האופטימלית ויעילות הגרירה בננו-מדחפים הנושאים מטען פאסיבי
פלג אנה (מנחה :פרופ' ר .סמיט)
הרחקת חומרי הדברה באמצעות פחם פעיל סיבי
קרואני תאמר (מנחה :פרופ"ח ש.סרבניק)
חקירת המנגנון שבאמצעותו די-אן-איי חד גדילי נספח על צינוריות פחמן זעירות חד שכבתיות

2015
בארשט איריס (מנחה :פרופ"ח חבצלת ביאנקו-פלד)
תוסף אנטימיקרוביאלי מבוסס כיטוזן לתעשיית הפלסטיקה
זלוטניק ויקטוריה (מנחה :פרופ"ח יועד צור)
הכנה ,יישום ואפיון של מוליך פרוטונים עבור תא דלק דו אלקטרוליטי מבוסס תחמוצות מוצקות
חלימי לאה (מנחה :פרופ"ח יועד צור)
שילוב חומר מסתגל מאמצים והערכת ההתפשטות הכימית לצורך שיפור התכונות המכניות של
תאי דלק מתחמוצת מוצקה
ילוז אביה (מנחים :פרופ' אבי מרמור וד"ר יורם לונינסקי )
פיזור חומרים כימיים במבנים
פיין לריסה (מנחים :פרופ' רפאל סמיט ופרופ' דוד חסון)
הקשיית מים מותפלים בעזרת  caco3מיקרוני
פינקספלד אור (מנחים :פרופ' רפאל סמיט ופרופ' דוד חסון)
טכניקה חדישה לסילוק אלקטרוכימי של יונים אנאורגנים
(מנחה :פרופ"ח שמחה סרבניק)
קומרוב אולגה
תצוגת ספיחה של  dnaחד גדילי על גבי צינוריות פחמן באמצעות סימולצית מונטה קרלו
(מנחה :פרופ' אבי מרמור)
קסטנברג תומר
השפעת הכבידה על היסטרזיס של זויות מג
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מגיסטר למדעים (עם תזה)
2012
אליהו נעה (מנחים :פרופ' א .בראון ופרופ"ח נ .ברנר)
מבנה אוכלוסיה ותפקידו באדפטציה לאתגרים חדשים ולא מוכרים
בסל רנא (מנחים :פרופ"ח חוסאם חאיק ופרופ"ח זייד עבאסי)
אבחון אי-ספיקת לב באמצעות דוגמאות נשימה
כהן עשהאל (מנחים :פרופ' ג .גרדר וד"ר ג .שטר)
מזעור סוללות תרמיות בטכנולוגיית יציקת סרטים

2013
מיליוטין יאנה (מנחה :פרופ"ח י .פז)
פלואורסנציה של מעבר אנרגיה בין מולקולות ספוחות כשיטה לחקר קו מגע בין אזורים שונים
הנמצאים על פני השטח של חלקיקים מרוכבים

2014
גליקסמן שגיא (מנחה :פרופ' ח .חאיק)
חיישני טמפרטורה ולחות בעזרת ננו-חלקיקים עטופי מולקולות אורגניות על מצעים גמישים
קליינרמן אולגה (מנחה :פרופ' י .טלמון ופרופ' י .כהן)
חקר ננו-מבנים של צינוריות פחמן זעירות בחומצות-על :מתמיסות איזוטרופיות ,דרך גבישים
נוזליים ועד לסיבים
שטטמן עדיאל (מנחה :פרופ"ח נ .ברנר)
גישה סטטיסטית לחקר התפלגות הגדלים של סינפסות

2015
זועבי נור

(מנחה :פרופ"מ אבי שרודר)

ננושחיין אוטונומי ,בעל יכולת הרס עצמי לטיפול בסרטן

מגיסטר להנדסה בהנדסה כימית ()M.E.
2009
בן-דוד רונן

2010
שכטר ערן

2012

32

גולדשטיין יואב
זוכמן רינה

2013
בורלק ויקטוריה
ישעיהו יסמין
סליבק יניב

מגיסטר (לסטודנטים במסלול ישיר/מיוחד לאחר בחינת מועמדות)
2013
אס-קורלנדר אורי (מנחים :פרופ' ג .גרדר וד"ר ג .שטר)
מחזור אי-אורגני לקיבוע חנקן באמצעות ניטרידים של מתכות
פטרשקו מיכאל (מנחה :פרופ' מ .שיינטוך)
טכנולוגיות מבוססות ממברנת  pdביצור מימן נקי בתהליך ממוזער :תכנון תהליך ,אמות
ניסיוני וחשובי
שחאדה נסרין (מנחה :פרופ"ח ח .חאיק)
טרנזיסטורים מושפעי מתח מבוססי ננו-חוטים של סיליקון לאבחון סרטן הקיבה באמצעות
בדיקות נשימה

2015
בן-נון רונן (מנחים :פרופ' משה שיינטוך ופרופ' אבי מרמור)
חיזוי ומידול זרימה טורבולנטית מבוחשים רדיאלים בריאקטורים מסוג מיכל בחוש
דינר עומרי (מנחים :פרופ' גדעון גרדר ופרופ' דויד כאהן)
סינתזה בשיטת סול-ג'ל של אבץ חמצני מסומם באינדיום ודרכים לשילובו ביעילות בתאים
סולריים מבוססים אורגנו-עופרת
(מנחה :פרופ' חוסאם חאיק)
וישינקין רותם
חיישנים דביקים לאבחון שחפת דרך דגימות עור
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 .10נספח א' :נוהל לבחירת נושא המחקר ע"י סטודנטים חדשים
לתואר מגיסטר

בחירת נושא מחקר
דקן הפקולטה או מרכז תארים מתקדמים הוא המנחה הזמני לסטודנטים חדשים עד למועד
אישור נושא המחקר .רצוי שסטודנט חדש יתייעץ עם מרכז תארים מתקדמים לגבי הקורסים
שילמד בסמסטר הראשון ללימודיו לפני שיבוא לדקן לאישור תכנית הלימודים.
מרבית הסטודנטים מתאמים את ההנחיה למחקר עם חבר סגל עם הגשת המועמדות ללימודים.
מלגאי שלא תאם הנחיה עם חבר סגל לפני הקבלה ללימודים  ,הדקן יכוון ויתאם את ההנחיה
ביחד עם המלגאי וחברי הסגל .לשם כך יתייעץ המועמד עם הדקן לפני פניה לחברי הסגל .רצוי
שיפנה למספר רב של חברי סגל להכרת נושאי מחקריהם .בחירת המנחה הנבחר חייבת באישור
הדקן; נושא המחקר חייב אישור הועדה לתארים מתקדמים ודקן ביה"ס לתארים מתקדמים.
לתשומת לב ,עבודה קודמת עם חבר סגל מסוים ,למשל במחקר גמר ,לא מחייבת את הדקן לאשר
השתלמות אצל אותו חבר סגל.

הגשת הצעת מחקר
הסטודנט יגיש ,בעזרת המנחה המיועד ,הצעת מחקר פורמלית המפרטת :תאור תמציתי של נושא
המחקר ,מטרות העבודה ואופייה ,מקורות ספרות ראשוניים אם ישנם כאלה .כנספח להצעה
הנ"ל ,יצרף המנחה הערות ביחס למשאבים החמריים המתחייבים ומקורותיהם (או הפניה
להצעת מחקר עפ"י מספר מנל"מ תוך הבהרת הקטע המטופל ע"י הסטודנט הספציפי).
הצעת המחקר תדון ע"י הועדה לתארים מתקדמים ותופנה לדקן ביה"ס לתארים מתקדמים,
עפ"י הנוהל .ההליך הנ"ל כולו יושלם בדרך כלל במהלך הסמסטר הראשון להשתלמות ולא
יאוחר מהמועד המפורט בתקנה  27.04של ביה"ס לתארים מתקדמים.
תנאי לאישור נושא המחקר – מילוי הדרישה במקצוע "אתיקה של המחקר"
סטודנט לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי ,חייב לעבור את הבחינה במקצוע "אתיקה של המחקר" לפני
הגשת נושא המחקר ,בהתאם למועד שנקבע לו להגשת נושא המחקר .סטודנט שלא יעבור את
הבחינה לא יורשה להגיש את נושא המחקר.
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מתוך תקנות ביה"ס לתארים מתקדמים
27.01
תכלית המחקר למגיסטר היא אימון הסטודנט בשיטות מחקר ,כולל סקר ביקורתי ,ביצוע מחקר
בהיקף מצומצם בנושא שאושר ע"י הועדה (ראה סעיף  )27.03והגשת חיבור.

27.03
הסטודנט יציע לועדה נושא מחקר או פרויקט ,או יציין את השטח שבו הוא מעוניין לבצע מחקר
או פרויקט .הועדה תציע מנחה נאות .הסכים המנחה להנחות את הסטודנט בנושא מסויים ,יעבד
הסטודנט תקציר של הצעת מחקר או פרויקט בהנחיית המנחה ובהסכמתו  ,תוך ציון שם הנושא
בעברית ובאנגלית ,ויגיש אותו לאישור הועדה .יו"ר הועדה יבדוק שלא צפויים קשיים תקציביים
בביצוע המחקר או הפרויקט בטרם יאשר את ההצעה ,ויעביר אותה לדיקן.

27.04
לא יאוחר מתום שני סמסטרים להשתלמותו של סטודנט המקבל מלגה ,או ממחצית משך
ההשתלמות של סטודנט שאינו מקבל מלגה ,תמליץ הועדה על מינוי מנחה קבוע .על הסטודנט
להגיש במועד זה נושא מחקר או פרויקט שיאושר על ידי המנחה והועדה.
לגבי סטודנט שנדרש ללימודים משלימים ,לא תיחשב התקופה הנדרשת ללימודים אלה כחלק
מההשתלמות.

35

נספח ב' :הנחיות להגשת הצעת מחקר לעבודת מגיסטר

לטופס הצעת המחקר שסטודנט מגיש לאשור ועדת תארים מתקדמים ,יש לצרף תאור קצר
של ההצעה (כ  3-2עמ')  .להלן הנחיות לגבי הפרטים שיש לכלול בתאור הקצר:

שם הסטודנט:
מנחה אחראי:
מנחה שותף (אם ישנו):
שם נושא המחקר בעברית :
שם נושא המחקר באנגלית

(תרגום מדויק ככל האפשר של השם בעברית):

סקר ספרות:
מבוא קצר לגבי תחום המחקר ,תוך הכוונת הקורא לנקודה הספציפית עימה יתמודד
המחקר .יש להקפיד לציין את תמונת המצב המחקרית המעודכנת בעולם.
מטרת המחקר:
יש להדגיש את מטרת המחקר ואת היפותזות המחקר ,תוך הבהרה מה החידוש הצפוי
בעבודה המוצעת
תוכנית העבודה:
תכנית המחקר צריכה להראות בפרוטרוט כיצד יטפל המחקר המוצע בבעיה שהוצגה
בסעיף הקודם .רצוי לציין נקודות החלטה אפשריות והשפעתן על כיוון המחקר.
שיטות המחקר:
פירוט שיטות המחקר בהן יייעשה שימוש על מנת לעמוד במטרות המחקר ובתכנית
העבודה
מקורות ספרות:
יש להקפיד על כתיבה נכונה של מקורות הספרות ולייחס את מקורות הספרות לנושאים
הנדונים בהצעה באמצעות ציון מקור מקושר-משפט ,כנהוג בפירסום מדעי.
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נספח ג':
הנחיות להגשת התאור התמציתי של הצעת המחקר לדוקטורט
 .1כללי:
התאור התמציתי מהווה את הבסיס לבחינת המועמדות לדוקטורט .על כן יש להקפיד
שהוא אכן משקף את עבודת הדוקטורט בעבר ,בהווה ובעתיד .בהקשר זה יש לציין כי
מטרת הבחינה ,כפי שהוגדרה ע"י ביה"ס לתארים מתקדמים ,היא "לבחון את גישת
המועמד לבעייה ואת שליטתו ברקע המחקר ובספרות ,כמו-גם לעמוד על כושרו והתאמתו
למחקר לקראת התואר דוקטור".
היקף התאור התמציתי הוא כעשרים וחמישה עמודי  A4מודפסים בגופן בגודל  12נקודות
וברווח כפול ,המאפשר כתיבת הערות ע"י הבוחנים .שפת התאור התמציתי תהיה עברית
או אנגלית .יש לבצע הגהה קפדנית על המסמך לפני הגשתו .יש להקפיד על כך שההצעה
תתיחס אך ורק למחקרו המיועד של המועמד ולא למחקרם של חברים אחרים בקבוצת
המחקר .במידה ששילוב עם עבודתם של סטודנטים אחרים בקבוצה הוא בלתי נמנע יש
להקפיד להבהיר מה נעשה (או ייעשה) ע"י המועמד ומה ע"י עמיתיו.

 .2מבנה המסמך:
דף שער:-

כותרת" :תאור תמציתי של הצעת מחקר לדוקטורט"

-

שם נושא המחקר המחקר בעברית

-

שם נושא המחקר המחקר באנגלית (יש להקפיד על תרגום מדוייק ככל האפשר)

-

שם הסטודנט

-

מנחה אחראי

-

מנחה שותף (אם ישנו)

 תקציר ( כ  1-2עמודים) סקר ספרות (כ  6-12עמודים) הבעיה המחקרית וחשיבותה (כ  1-2עמודים) .ניתן לאחד את סקר הספרות עם סעיף זה. מטרת המחקר  /ההישג הנדרש (כ  1-2פסקות) תוכנית העבודה (כ  5-10עמודים):תכנית העבודה צריכה להסביר ולהראות כיצד יטפל המחקר המוצע בבעיה המחקרית
שהוצגה בסעיפים הקודמים .נקודת המוצא לכתיבה צריכה להיות הסתכלות כוללת על
עבודת הדוקטורט של המועמד מתחילתה ועד סופה ,ולא משלב בחינת המועמדות ועד
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לסיום או משלב ההתחלה ועד לבחינת המועמדות .התוכנית תציין את המהלך הסביר
ביותר של התקדמות העבודה תוך חלוקה לשלבים ,את צמתי ההחלטות במהלך ביצוע
המחקר ואת התנאים הקשורים בצמתי ההחלטות והשפעתם החזויה על התפתחות
המחקר .בנוסף ,יש לציין את השיטות המחקריות בהן ייעשה שימוש בכל שלב ושלב.
שיטות אלו תאוזכרנה בפרק זה בשמן בלבד .במידת הצורך תתבצענה הפניות לפרק
"שיטות מחקר" .במידה שתכנית המחקר המוצעת מהווה חלק מתכנית רחבה יותר,
ניתן לציין את ההקשר הכללי ובלבד שתכנית המחקר המפורטת במסמך תשקף רק את
חלקו של המועמד.
 שיטות מחקר (עד כ  5עמודים)  :בפרק זה יופיעו תאורים והסברים של שיטות מחקרבהן ייעשה שימוש במהלך המחקר ,תוך מתן דגש על ההתאמה שבין שיטת המחקר
לבעייה המחקרית .יש להתמקד בפרק זה בשיטות החשובות ביותר למחקר ובפרט
בשיטות ייחודיות להצעת המחקר.
 תמונת מצב עדכנית (עד כ  8עמודים) :בסעיף זה יפורט כל שנעשה עד כה למימושהצעת המחקר .כך ,למשל ,יכללו בסעיף זה תאור התכנון והבנייה של מערכת ניסויית,
כתיבת תוכנית מחשב ,ביצוע מדידות ראשוניות ,ופרוט התוצאות שהושגו עד כה .ניתן
לכלול ציורים וטבלאות תוך מתן הפניות ,כמקובל .יש להתייחס למידת ההתאמה בין
תכנית העבודה ובין הנעשה עד כה ,והשפעת הידע הקיים על נקודות ההחלטה שבמחקר.
כדאי לבצע ניתוח חלקי של התוצאות תוך התיחסות לעובדה שאלו הן תוצאות חלקיות
בלבד ותוך התיחסות למידת מהימנותן .במידה שקיימות תוצאות נסיוניות שהושגו
בפועל ע"י אחרים ולא ע"י המועמד יש לציין זאת במפורש.
במקרה של סטודנט לתואר מגיסטר המועמד למעבר למסלול ישיר תורחב תמונת
המצב העדכנית באופן שתכלול גם סיכום של עבודת המחקר שבוצעה במהלך חודשי
המגיסטר.
 הפצת הידע :תינתן רשימה של פרסומים (אם ישנם) הנובעים מעבודת המחקרהנוכחית .ניתן לכלול פרסומים שהוגשו אך טרם נתקבלו ,תוך ציון העתון אליו נשלחו.
ברשימה זו יכללו גם כנסים בהם הוצגו פירות המחקר (אם ישנם כאלה) ,בין שהוצגו ע"י
המועמד ובין שהוצגו ע"י מנחהו.
 מקורות ספרות ( כ  1-2עמודים):יש להקפיד על כתיבה נכונה של מקורות הספרות ולייחס את מקורות הספרות לנושאים
הנדונים בהצעה באמצעות ציון מקור מקושר-משפט ,כנהוג בפירסום מדעי .אין קביעה
לגבי פורמט מקורות הספרות ,אך יש להקפיד שפורמט זה יהיה אחיד לגבי כל המקורות.

