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 הערה חשובה:

ן התאמות שונות בדרכי וסטודנטים עם מוגבלות הזקוקים לנגישות מיוחדת בקורס זה, כג
ר קשר עם המרצה מוקדם ככל שניתן כדי לדון באפשרויות למידה ובחינות, מוזמנים ליצו

 הנגישות השונות הקיימות בקורס.

 

 נושאי הקורס

מכלול התהליכים המתרחשים באטמוספירה התחתונה, קלימטולוגיה היא המדע החוקר את 

מזג האוויר עוסק בתהליכים הללו, אך  ובהתייחסות לפרקי זמן ארוכים )ממוצעים של שנים(. 

הינן ללו חלק גדול מהתופעות הסות לפרקי זמן קצרים, ולאופן השפעתם על האדם. בהתייח

  להשפיע רבות על חיי היומיום שלנו. ות, ואף עשויבעלות השפעה ישירה על האדם וסביבת חייו

בשנים האחרונות ההתחממות הגלובאלית הפכה להיות נושא חשוב ומדובר בקרב מדעני האקלים 

 ואף אצל הציבור הרחב.

 
משתני מזג האוויר  ;עקרונות יסוד באקליםהקורס יעסוק בנושאים הבאים:  בהתאם לכך, 

 ;עננות ומשקעים  ;מערכות לחץ אוויר ומפות סינופטיות ;הקרינה ומאזן הקרינה ;ומדידתם

 שינויי אקלים וההתחממות העולמית.   ;אפקט החממה ;עקרונות החיזוי

 
 

 
 הקורס מטרות

ת והתהליכים הפועלים באטמוספירה וכיצד הם משפיעים על הכרה והבנה של התופעו •

 מזג האוויר והאקלים

 הכרות עם מרכיבי האקלים השונים, והאמצעים למדידתם •

 הכרה במורכבות והרגישות של האקלים העולמי •

 הבנת הקשר המורכב שבין האדם והאקלים •
 

 בנה הקורס ודרכי ההוראהמ

 .הרצאות, המחשות, מצגות, סרטונים •

 ובחוץ  כיתהבתצפיות ומדידות ם, ניסויי •

 שימוש במאגרי מידע ממוחשבים •

 הכנת עזרי המחשה והוראה  •

 



 ורכיבי הציון יםסטודנטה חובות

   .(15%ובית ) השתתפות פעילה בהרצאות ותרגילי כיתה •
 

 (.85%מבחן מסכם ) •
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