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החוג לכימיה



?מי אנחנו

החוג לכימיה  
אחראי על הוראת הכימיה



?כמה אנחנו

.סטודנטים לתואר הראשון בכימיה70בכל שנה מתחילים את לימודיהם כ 

פיזיקה-בתוכנית כימיה15וכביולוגיה -תלמידים בתוכנית כימיה35אלו מצטרפים ל כ 

:מסלולי הלימודמסלולי הכימיה כוללים את 
 (5010)כימיה חד חוגי מורחב
 (5012)כימיה חד חוגי
 (5011)חוגי -במסלול דוכימיה
(8033)חוגי -סביבה כימיה במסלול דו
 (5030)בכימיה חטיבה

מכללה אקדמית  -והנדסת חומרים מתקדמים בשיתוף עם עזריאליבכימיה כפולתואר 
(5013)להנדסה 

:מצטיינים משתלבים במעבדות המחקר–אתגר תוכנית
 (5020)אתגר -כימיה חד חוגי מורחב
(5014)אתגר חד חוגי -כימיה
(5015)אתגר במסלול דו חוגי -כימיה



?איפה אנחנו

מזכירות החוג לכימיה נמצא בקומת הכניסה של  
(.מסומן באדום         )לס 'אנג-בניין לוס

מעבדות הכימיה ממוקמות בבניינים 
.המסומנים בצהוב

אולם  
קפלן



?(אינטרנט)איפה אנחנו במרשתת 

אתר הפקולטה :http://www.science.huji.ac.il/

'כולל גם מידע על תכניות לימודים טפסים וכו

 לכימיההמכון אתר :https://chemistry.huji.ac.il/
החוג  גם באתר -' וכדכן טפסים , מידע בסיסי וחשוב לתלמידינוהנגשת

https://chemistry.huji.ac.il/book/students

מידע נוסף על מסלולי הלימוד השונים
http://info.huji.ac.il/bachelor/Chemistry



דרכי עזרה לתלמידים במסגרת החוג לכימיה
!אנחנו כאן לעזור לכם

החוג , עליה שמעתם הבוקר, מעבר לעזרה שניתנת במסגרת דיקן הסטודנטים
:לכימיה מקיים מגוון דרכים לסייע לסטודנטים בדרכים הבאות

 סטודנטים בתארים מתקדמים  (. כלל הפקולטה)' לתלמידי שנה א, הגברת זמינות הסיוע לסטודנטים מתקשים, מתן מענה נוסף–מועדון הכימיה

(.'אתר המכון וכד, ל"דוא)מועדי המועדון יפורסמו בימים הקרובים . עוזרים לכם בכל נושא לימודי שאתם מתקשים בו

 המרכז לתמיכה  )בשיתוף עם דיקנט הסטודנטים ( 69107" )מבוא לכימיה: "בקורס" תרגיל הגשה"פיילוט : נשירהלמניעת תכנית
איתור ראשוני של תלמידים מתקשים להם תוצע סדנת מיומנויות  : מטרה(.  בסטודנטים עם לקויות למידה וכן השירות הפסיכולוגי

.למידה בתקווה לסייע להם לצלוח את השנה הראשונה ואת לימודיהם לתואר בוגר בכללותם

 יש עם מי לדבר"או –המנטוריםתכנית!!

מבין אנשי הסגל של החוג במטרה לקיים מפגשים שבהם ניתן יהיה להכיר את  ממנטורכל סטודנט יקבל הודעה במהלך הסמסטר 
.  כשהם פונים אליכםלמנטוריםחשוב לענות . ובמידת הצורך תינתן עזרה תמיכה לכל נושא בוער ומטריד, אנשי הסגל מקרוב

!  ההשתתפות וולונטרית אבל חשובה

.  הידע בכימיה ובמתמטיקה למתקבלים החדשיםלרענון–כבר הכרתם גם את מכינת קדם הסמסטר 

.ל בקרוב"נשמח לשמוע את דעתכם בסקר שיועבר אליכם בדוא



!אנחנו כאן לעזור לכם

 יזום מפגשים פרטניים עם -תפקידיה בין היתר : חוגית דוברת ערביתרכזת

בתכנים רלבנטיים  " צעד לפני כולם"העשרת תכנית , כל הסטודנטים הערבים
. הידוק הקשר בין התלמידים למכוןעל אמונה , ללימודיהם בחוג

reem.ghadir@mail.huji.ac.il: גדיררים' גב: ניתן ורצוי לפנות אליה בעת הצורך

 מועדון  "ערבית במעבדות ההוראה וכן בשיבוץ מדריכים דוברי
.וכתיבת דוחות מעבדהלסיוע והנחיה "הכימיה

 פרטים במפגש , גנאיםר האני "ד, ( 69951" )אתגר ההצלחה–כימיה : "יעודיקורס
14:00שבשעה 



תלמידנוהלימודים בחוג לכלל חווית 

 תלמידנו, איתכםמפגשים

.1Open Afternoon- בכל  )אירוע המתקיים פעמיים בשנה

של חלק מחברי הסגל ומאפשר  TEDהכולל הרצאות בסגנון ( סמסטר
לאירוע מוזמנים תלמידי  . היכרות וחשיפה עם תחומי המחקר במכון

כימיה ביולוגיה  –הבוגר מכל שלוש השנים וכן מהתכניות המשולבות 
והוא מאפשר הכרות עם חברי הסגל מזווית מעט  , וכימיה פיסיקה

.ל"עקבו אחר הפרסומים על גבי מסכי המכון ובדוא. שונה, אחרת

פעם בחודש מפגש –" סוגרים שבוע"מפגש 2.
תבואו יש גם . עם הסגל ותלמידים מכל השלבים

!  פיצה
.ל"עקבו אחר הפרסומים על גבי מסכי המכון ובדוא, גם כאן



חווית הלימודים בחוג לכלל תלמידנו

 מפגשים עם נציגות הסטודנטים ומורים  –ועדת מורים תלמידים

לשוחח , מהחוג ליצירת דו שיח מתמשך בעניינים שקרובים ללב הסטודנטים
כן ליצור אווירת שיתוף בין  , וללבן סוגיות הקשורות לחוויית הסטודנטים בחוג

.  התלמידים לסגל בתכנון לטווח ארוך



סגל החוג ופרטי יצירת קשר

הריזדניאל ' פרופ, ראש החוג ,daniel.harries@mail.huji.ac.il

(להלן, חאזיטלי )פגישות בתיאום מראש באמצעות מזכירות החוג 

מזכירה לענייני הוראה, מיכל נוה ,michalna@savion.huji.ac.il
02-6585273: 'טל( ל"מומלץ לפנות בדוא)

 מזכירה לענייני תלמידים, חאזיטלי ,talih@savoin.huji.ac.il              ,
02-6585267: 'טל



!שנת לימודים פוריה ומוצלחת

סגל החוג לכימיה

http://clipartix.com/chemistry-clip-art-image-30032/
http://clipartix.com/chemistry-clip-art-image-30032/

