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 תונושה תונומתב תיטנווק הקימניד )א( לע שגדב :)תועובש השולשכ( דוסי יגשומ לש הבחרהו ןונער .1 :סובליס
 היולתה תוערפה תרות )ג( .ןמנייפ לש הליסמ ילרגטניא  )ב( .)היצקארטניאו גרבנזייה ,רגנידרש(

 .)יסאלקה לובגהו םייטנרהוק םיבצמ ,םלוס ירוטרפוא לש תונוכת( ינומרה רוטליצסוא )ד(.ןמזב

 הדשה ןיב םיינונקה ףוליחה יסחי ,תינונקה הטישה :)תועובש העבראכ( תודש לש היצזיטנווק .2 
 ,םיינוזוב הריציו לוסיח ירוטרפוא ,םינונופו יטסלא הדש לש היצזיטנווק ,ענתה תופיפצל
 לש היצקארטניא .רימיזק חוכו םוקאוה תיגרנא .םינוטופו יטנגמורטקלאה הדשה לש היצזיטנווק
 תינטנופס הטילפ ,םימוטאמ הנירקו העילב ,יטנווק מ"א הדש םעו יסאלק מ"א הדש םע ןעטמ
 .)יליירו ןוסמות ,ןאמאר( רוא לש רוזיפ ,הרירב יללכ ,םייח ינמזו םיימוטא הנירק ירבעמ ,תצלואמו

 ,תיקיקלח-בר לג תיצקנופ :)תועובש העבראכ( םיקיקלח-תובר תוכרעמ לש היינש היצזיטנווק .3 
 .הריציו לוסיח ירוטרפוא תרזעב יקיקלח-ברה ןאינוטלימהה תביתכ ,םינוימרפ לש לוסיחו הריצי
 בורקב( היצקארטניא םע םינוימרפ זג .תיפוג-ודה היצלרוקה תייצקנופו םיישפוח םינוימרפ זג

 םינורטקלא הליכמה םיקיקלח-תבר תכרעמ רואיתל המיכס .)םויל׳גה לדומו קופ-ירטרה ,ירטרה
 תוגוז ,םינורטקלא ןיב תיביטקפאה היצקארטניאה יוניש ,ןורטקלאה תסמל היצזילמרונר ,םינוזובו

-לעו BCS תירואת ,)בובוילוגוב( תוינונק תויצמרופסנרט תרזעב ןאינוטלימהה ןוסכל .רפוק
  .תוכילומ

 ,םירוניפס .קאריד תאוושמו ןודרוג-ןיילק תאוושמ :)םייעובשכ( תיתוסחי תיטנווק הקיסיפ .4 
 תויצטרפרטניאהו ישפוח יתוסחי ןורטקלא .ץנרול תיצמרופסנרט תחת תוגהנתהו אמאג תוצירטמ
 .יתוסחי אלה לובגהו יטנגמורטקלא הדשב יתוסחי ןורטקלא .ןיילק סקודרפ .ןמנייפו קאריד לש
 .)קריד תאוושמ לש היינש היצזיטנווק – ןמז ראשיי םא(

 

 םיאשונה ,ינש דצמ .סרוקה לכ ךרואל ירקיע רפסכ ונתוא שמשל לכויש דיחי רפס ןיא ירעצל     :תורפס
  .רתויב םכל םימיאתמה ולא תא רוחבל ולכותש ךכ ,םיבר םירפסב םיעיפומ דמלנ םתוא

  תירקע תורפס  

1. G. Baym, “Lectures on quantum mechanics”. 
2. J.J. Sakurai, “Advanced quantum mechanics”. 

3. J.D. Bjorken and S.D. Drell, “Relativistic quantum mechanics”. 
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 תפסונ האירקל תצלמומ תורפס  
 

4. R. Shankar, “Principles of Quantum Mechanics”. 
5. E. Merzbacher, “Quantum mechanics”. 

6. L.I. Schiff, “Quantum mechanics”. 
7. P.A.M. Dirac, “The principles of quantum mechanics”. 

8. D.S. Koltun and J.M. Eisenberg, “Quantum mechanics of many degrees of freedom”. 
9. H.J. Lipkin, “Quantum mechanics: New approaches to selected topics”. 

10. J.D. Bjorken and S.D. Drell, “Relativistic quantum fields”. 
11. V.B. Berestetskii, E.M. Lifshitz, and L.P. Pitaevskii, “Quantum Electrodynamics” 

(Volume 4 of the Landau-Lifshitz series). 
12. M.O. Scully and M.S. Zubairy, “Quantum optics”. 

13. O. Madelung, “Introduction to solid state theory”. 
14. M. Tinkham, “Introduction to superconductivity”. 

15. R.P. Feynman and A.R. Hibbs, “Quantum mechanics and path integrals”. 
16. R.P. Feynman, “QED: The strange theory of light and matter”. 

17. A. Zee, “Quantum field theory in a nutshell”. 
 

 
  ןושאר ראותמ ןונערו רסח עקר תמלשהל תורפס 

 

18. J.J. Sakurai, “Modern quantum mechanics”. 
19. L.D. Landau and E.M. Lifshitz, “Quantum mechanics (Nonrelativistic theory)”. 

20. C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloe, “Quantum mechanics”. 
21. K. Gottfried, “Quantum mechanics, Vol.1: Fundamentals”. 

22. David J. Griffiths, “Introduction to Quantum Mechanics”. 
23. Also, the first chapters in many of the books listed above. 
 

 
 השגה-יא רשאמ )רושיאב( תרחואמ השגה הפידע רמולכ ,םיליגרתה לכ לש האלמ השגה תבוח הלח :תובוח

 תמלשומה הרוצב םשיגהל ידכ ץמאמ תושעל שי – סרוקב יזכרמו בושח קלח םיווהמ םיליגרתה .ללכב
 ומצע ןורתפה תאש יאנתב( םיליגרתה לע דחיב ודביע ,הזב הז ורזעיה ,והשמ םיניבמ םכניא םא .רתויב
 דיפקהלו בושיחה יבלש לכ תא טורפב ריבסהל שי .ונלש הלבקה תועש תא ולצנו )יאמצע ןפואב ובתכת
  .םישגומה םיליגרתה לש רורבו אירק די בתכו רדס לע

 
 רבוע ןויצ לבקיו ןמזב שגוי רשא ליגרת לכ .ןחבמהו םיליגרתה לש לולקשמ בכרוי סרוקב יפוסה ןויצה :ןויצ

 השגהמ ןויצה תרתי תא הווהי סרוקה ףוסב ןחבמה .יפוסה ןויצהמ 1%-ב ותוא ה/שיגמה תא הכזי
 םירפס אלל ךא( חותפ רמוחב ךרעי ןחבמה .סרוקה תא רובעל ידכ ןחבמב רבוע ןויצ לבקל שי .האלמ
 .)םירפסמ םימוליצ וא

 
 .הנהמו הרופ רטסמס םכלוכל לחאמ ינא 
 

 !!החלצהב


