סוג מפגש תקופה
מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
שנתי
רישום
 80008-01דרישות עבור מחשב תואר ראשון מ .החיים
שנתי
 80009-01דרישות עבור מחשב תארים מתקדמים רישום
סמסטר א'
ד' 12:00-14:00הרצאה
 80055-01מבוא לביולוגיה
ד'14:00-15:00

מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טרם נקבע
טרם נקבע
יהדות 101 - 403-ד"ר שליט פרנסיס
1.5
3
חדר מחלקה 0 -

סמסטר ב'

יהדות 101 - 404-ד"ר שליט פרנסיס
חדר מחלקה 0 -

 80056-01מבוא לביולוגיה

ד'14:00-16:00
ד'16:00-17:00

הרצאה

 80057-01מבוא לביולוגיה
 80058-01מבוא לביולוגיה
 80100-01שעות מחלקה

ב'16:00-17:00
ב'16:00-17:00
א'18:00-20:00
א'18:00-20:00

סמסטר א'
מעבדה
סמסטר ב'
מעבדה
ש.מחלקה סמסטר א'
סמסטר ב'

א'14:00-16:00
 80101-01בילוגיה כללית שנה א'
ג'10:00-12:00

הרצאה

סמסטר א'

80102-01
80103-01
80103-10
80103-30
80105-01

ביולוגיה כללית ב'
ביולוגיה של התא
ביולוגיה של התא
ביולוגיה של התא
מבוא לביולוגיה

 80105-12מבוא לביולוגיה

3

1.5

דרישה משלימה

0.5
0.5

מעבדה 0 -
מעבדה 0 -
טבע 25 - 211-2
טבע 25 - 211-2

ד"ר ג'ייקוב אברהם
ד"ר ג'ייקוב אברהם
טרם נקבע

2

טבע4 - 213-
טבע4 - 213-

ד"ר מייזלס יעל ,ד"ר מילר גד

ה' 14:00-17:00הרצאה
ב' 10:00-12:00הרצאה
ד' 08:00-10:00הרצאה
ד' 08:00-10:00הרצאה
ה' 12:00-14:00מעבדה

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

3
2
2
2
2

1.5
1
1
1
1

משפטים 1 - 304-ד"ר מוטרו בנימין ,ד"ר קורן לי
ד"ר אורבך אחיה ,פרופ' קורנבליט סיון
טבע4 - 213-
טבע  25 - 211-2ד"ר אורבך אחיה ,פרופ' קורנבליט סיון
טבע  25 - 211-2ד"ר אורבך אחיה ,פרופ' קורנבליט סיון
טבע 310 - 212-גב' בש (ברזילי) שני,
גב' גלגור דונצוב
אנסטסיה ,גב' כהן
מורן ,פרופ' קורנבליט
סיון ,מר שי אליעזר

מעבדה

סמסטר ב'

2

1

ג'10:00-12:00

1
2

1
2

4

טבע310 - 212-

גב' בש (ברזילי) שני,
מר ג'יאן חי ,גב' גלגור
דונצוב אנסטסיה ,גב'
כהן מורן ,פרופ'
קורנבליט סיון ,מר שי
אליעזר ,גב' שמול
אסתר

הערה

מיועד למסלול ביולוגיה מורחב
מיועד למסלול ביוטכנולוגיה
מיועד למשני

מיועד למסלול ביוטכנולוגיה

דרישה משלימה

הערה
מיועד למסלול ביוטכנולוגיה

שם נושא קורס
קוד מלא
 80105-13מבוא לביולוגיה

מועד
ג'10:00-12:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
מעבדה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע310 - 212-
1
2

מרצים
גב' בש (ברזילי) שני,
מר ג'יאן חי ,גב' גלגור
דונצוב אנסטסיה ,גב'
כהן מורן ,פרופ'
קורנבליט סיון ,מר שי
אליעזר ,גב' שמול
אסתר

 80105-14מבוא לביולוגיה

א'10:00-12:00

מעבדה

סמסטר ב'

2

1

טבע310 - 212-

גב' בש (ברזילי) שני,
מר ג'יאן חי ,גב' גלגור
דונצוב אנסטסיה ,גב'
כהן מורן ,ד"ר מלמד
יואל ,מר שי אליעזר,
גב' שפיגל אלירז,
פרופ' שריד רונית

מיועד למסלול ביוטכנולגיה

 80105-15מבוא לביולוגיה

א'10:00-12:00

מעבדה

סמסטר ב'

2

1

טבע310 - 212-

גב' בש (ברזילי) שני,
מר ג'יאן חי ,גב' גלגור
דונצוב אנסטסיה ,גב'
כהן מורן ,ד"ר מלמד
יואל ,מר שי אליעזר,
גב' שפיגל אלירז,
פרופ' שריד רונית

מיועד למסלול ביוטכנולוגיה

 80105-16מבוא לביולוגיה
 80105-17מבוא לביולוגיה
 80106-01חלון אל המוח

א'08:00-10:00
א'08:00-10:00
ד'10:00-11:00

מעבדה
מעבדה
הרצאה

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

2
2
1

1
1
0.5

טבע 310 - 212-מר ג'יאן חי ,גב' שפיגל אלירז
טבע 310 - 212-מר ג'יאן חי ,גב' שפיגל אלירז
סטודנטים 2 - 105-ד"ר אופיר-שוחט גלית

מיועד למסלול ביוטכנולוגיה
מיועד למסלול ביוטכנולוגיה
חובה לשנה א' במסלול דוראשי
עם פסיכולוגיה.בחירה מורחב
שנה ב'

קוד מלא
80111-01

שם נושא קורס
פיסיקה כללית א'

מועד
א'12:00-14:00
ג'14:00-15:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
הרצאה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע4 - 213-
1.5
3
טבע4 - 213-

80111-02
80111-03
80111-04

פיסיקה כללית א'
פיסיקה כללית א'
פיסיקה כללית א'

א'17:00-18:00
א'17:00-18:00
א'16:00-17:00

תרגיל
תרגיל
תרגיל

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'

1
1
1

0.5
0.5
0.5

80111-05
80111-06

פיסיקה כללית א'
פיסיקה כללית א'

א'16:00-17:00
א'09:00-10:00

תרגיל
תרגיל

סמסטר א'
סמסטר א'

1
1

0.5
0.5

80111-07

פיסיקה כללית א'

א'09:00-10:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

80111-09

פיסיקה כללית א'

ג'10:00-11:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

מרצים
פרופ' פייגל לאוניד

דרישה משלימה
 80111-02פיסיקה כללית א'
 80111-03פיסיקה כללית א'
 80111-04פיסיקה כללית א'
 80111-05פיסיקה כללית א'
 80111-06פיסיקה כללית א'
 80111-07פיסיקה כללית א'

הערה

 80111-01פיסיקה כללית א'
מר אלוני בן ,גב' פידל ילנה
סטודנטים101 - 105-
כללית א'
פינטו ישי
פיסיקה
 ,80111-01מר
גב' הוכברג הודיה ,גב' סרדי שירה
סטודנטים103 - 105-
 80111-01פיסיקה כללית א'
גב' הוכברג הודיה,
סטודנטים101 - 105-
גב' חיימוב אלינה ,מר
פינטו ישי ,מר קליין
ישי
כללית א'
פיסיקהציון ארז
קרן ,מר
80111-01
סטודנטים 3 - 105-גב' וסרמן רינת ,גב' מאור-לנדאו
סטודנטים 1 - 105-גב' וסרמן רינת ,גב'  80111-01פיסיקה כללית א'
לוי מלי ,גב' לנדר
גאוויר נטלי שרה
סטודנטים 3 - 105-מר דרמון אליעזר ,גב'  80111-01פיסיקה כללית א'
הוכברג הודיה ,גב'
וסרמן רינת ,גב'
חיימוב אלינה ,גב' לוי
מלי
פיסיקה כללית א' מיועד למסלול ביולוגיה חישובית
נטלי שרה
80111-10
סטודנטים 1 - 105-גב' וסרמן רינת ,גב' לנדר גאוויר

קוד מלא
80111-10

שם נושא קורס
פיסיקה כללית א'

מועד
א'12:00-14:00
ג'12:00-13:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
הרצאה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע1 - 207-
1.5
3
טבע1 - 207-

מרצים
ד"ר בשן אמיר

דרישה משלימה
 80111-09פיסיקה כללית א'
 80111-12פיסיקה כללית א'
 80111-13פיסיקה כללית א'
 80111-14פיסיקה כללית א'
 80111-15פיסיקה כללית א'
 80111-16פיסיקה כללית א'
 80111-17פיסיקה כללית א'

 80111-10פיסיקה כללית א'

80111-12

פיסיקה כללית א'

ג'13:00-14:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

סטודנטים 3 - 105-גב' גלמידי בת שבע,
מר דרמון אליעזר ,מר
פינטו ישי ,גב' צימרמן
מרים אילה

80111-13

פיסיקה כללית א'

ג'13:00-14:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

80111-14

פיסיקה כללית א'

ג'11:00-12:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

סטודנטים 6 - 105-גב' הוכולד שיר ,מר
לנדאו איתי ,גב' פידל
ילנה ,גב' צימרמן
מרים אילה
סטודנטים 1 - 105-גב' גלמידי בת שבע 80111-10 ,פיסיקה כללית א'
גב' מאור-לנדאו קרן,
גב' פידל ילנה ,מר
פינטו ישי

80111-15

פיסיקה כללית א'

ג'11:00-12:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

סטודנטים 6 - 105-גב' חזנוב הלנה ,גב'
ישראל כהן ג'ניפר,
גב' לוי-צלישר שירן,
גב' נחמיה ליאת ,גב'
פלדמן (קסלר) טל

 80111-10פיסיקה כללית א'

80111-16

פיסיקה כללית א'

ג'10:00-11:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

מ.ישראל209 - 507-מר דוליצקי אבישי,
מר זנדר יצחק ,גב'
חזנוב הלנה ,גב' לוי-
צלישר שירן ,גב'
נחמיה ליאת

 80111-10פיסיקה כללית א'

 80111-10פיסיקה כללית א'

הערה

קוד מלא
80111-17

שם נושא קורס
פיסיקה כללית א'

מועד
ג'10:00-11:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
תרגיל

80113-01

פיסיקה כללית ב'

א'14:00-16:00
ג'14:00-15:00

הרצאה

סמסטר ב'

מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
מ.ישראל104 - 507-מר דוליצקי אבישי,
0.5
1
גב' מאור-לנדאו קרן,
גב' פידל ילנה ,מר
שמלה יואב
ד"ר בארטש רוני
טבע4 - 213-
1.5
3
טבע4 - 213-

דרישה משלימה
 80111-10פיסיקה כללית א'

הערה

 80113-02פיסיקה כללית ב'
 80113-03פיסיקה כללית ב'
 80113-04פיסיקה כללית ב'
 80113-05פיסיקה כללית ב'
 80113-06פיסיקה כללית ב'
 80113-07פיסיקה כללית ב'

80113-02
80113-03
80113-04
80113-05
80113-06

פיסיקה כללית ב'
פיסיקה כללית ב'
פיסיקה כללית ב'
פיסיקה כללית ב'
פיסיקה כללית ב'

ב'13:00-14:00
ב'13:00-14:00
ב'12:00-13:00
ב'12:00-13:00
א'16:00-17:00

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

1
1
1
1
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

 80113-01פיסיקה כללית ב'
מ.ישראל 63 - 505-מר אהרוניאן מתי ,גב' לויטס טלי
ליאור פיסיקה כללית ב'
80113-01
מ.ישראל 64 - 505-מר בן-אסף ליאור ,מר צרפתי
 80113-01פיסיקה כללית ב'
מ.ישראל 64 - 505-מר בן-אסף ליאור ,מר קליין ישי
ליאור פיסיקה כללית ב'
80113-01
מ.ישראל 1 - 504-מר בן-אסף ליאור ,מר צרפתי
מר יגורוב יבגני ,גב'  80113-01פיסיקה כללית ב'
סטודנטים102 - 105-
לויטס טלי ,מר מזרחי
יוסי ,מר עמית גיא

80113-07
80113-09
80113-10

פיסיקה כללית ב'
פיסיקה כללית ב'
פיסיקה כללית ב'

א'16:00-17:00
ג'15:00-16:00
א'14:00-16:00
ג'14:00-15:00

תרגיל
תרגיל
הרצאה

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

1
1
3

0.5
0.5
1.5

 80113-01פיסיקה כללית ב'
גב' לויטס טלי ,מר צרפתי ליאור
סטודנטים101 - 105-
 80113-10פיסיקה כללית ב' מיועד למסלול ביולוגיה חישובית
סטודנטים 2 - 105-מר עמית גיא
 80113-09פיסיקה כללית ב'
ד"ר בארטש רוני
טבע4 - 213-
 80113-12פיסיקה כללית ב'
טבע4 - 213-
 80113-13פיסיקה כללית ב'
 80113-14פיסיקה כללית ב'
 80113-15פיסיקה כללית ב'
 80113-16פיסיקה כללית ב'
 80113-17פיסיקה כללית ב'

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
 80113-12פיסיקה כללית ב' ג'15:00-16:00
 80113-13פיסיקה כללית ב' ג'15:00-16:00
 80113-14פיסיקה כללית ב' ה'10:00-11:00
 80113-15פיסיקה כללית ב' ה'10:00-11:00
 80113-16פיסיקה כללית ב' ג'11:00-12:00
 80113-17פיסיקה כללית ב' ג'11:00-12:00
10:00-12:00
ופיסיקלית א'
א'
 80121-01כימיה כללית
ג'08:00-10:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
תרגיל
סמסטר ב'
תרגיל
סמסטר ב'
תרגיל
סמסטר ב'
תרגיל
סמסטר ב'
תרגיל
סמסטר ב'
תרגיל
סמסטר א'
הרצאה

דרישה משלימה
מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
 80113-10פיסיקה כללית ב'
מר גולדובסקי דוד ,גב' לויטס טלי
סטודנטים102 - 105-
0.5
1
 80113-10פיסיקה כללית ב'
גב' חיימוב אלינה ,גב' לויטס טלי
סטודנטים105 - 105-
0.5
1
פיסיקה כללית ב'
אודיה
80113-10
גב' חיימוב אלינה ,גב' מרציאנו
סטודנטים102 - 105-
0.5
1
 80113-10פיסיקה כללית ב'
סטודנטים 2 - 105-גב' אינדק גנית ,גב' מרציאנו אודיה
0.5
1
יעלפיסיקה כללית ב'
80113-10
סטודנטים 2 - 105-מר בלו ליאון יהודה ,גב' רוזנברג
0.5
1
שירןפיסיקה כללית ב'
80113-10
מר ויצמן אביתר ,גב' לוי-צלישר
סטודנטים102 - 105-
0.5
1
פרופ' סנדרוביץ חנוך  80121-02כימיה כללית
טבע4 - 213-
2
4
ופיסיקלית א'
טבע4 - 213-
 80121-03כימיה כללית
ופיסיקלית א'
 80121-04כימיה כללית
ופיסיקלית א'
 80121-05כימיה כללית
ופיסיקלית א'
 80121-06כימיה כללית
ופיסיקלית א'
 80121-07כימיה כללית
ופיסיקלית א'

הערה

09:00-10:00
ופיסיקלית א'
א'
 80121-02כימיה כללית
09:00-10:00
ופיסיקלית א'
א'
 80121-03כימיה כללית

תרגיל
תרגיל

סמסטר א'
סמסטר א'

1
1

0.5
0.5

 80121-01כימיה כללית ופיסיקלית א'
גב' ערמון נינה ,גב' שליו אורטל
סטודנטים101 - 105-
גב' אלוני שקף ספיר 80121-01 ,כימיה כללית ופיסיקלית א'
סטודנטים102 - 105-
מר ויסמן אדם ,גב'
צימרמן מרים אילה

17:00-18:00
ופיסיקלית א'
א'
כימיה כללית
17:00-18:00
ופיסיקלית א'
א'
כימיה כללית
16:00-17:00
ופיסיקלית א'
א'
כימיה כללית
16:00-17:00
ופיסיקלית א'
א'
כימיה כללית
12:00-13:00
ופיסיקלית א'
ג'
כימיה כללית

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'

1
1
1
1
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

שלוםכימיה כללית ופיסיקלית א'
80121-01
סטודנטים 4 - 105-מר בורנשטין אריה ,מר עבדייב
כימיה כללית ופיסיקלית א'
 80121-01ילנה
סטודנטים 3 - 105-גב' אלוני שקף ספיר ,גב' גרשינסקי
שלוםכימיה כללית ופיסיקלית א'
80121-01
מר בורנשטין אריה ,מר עבדייב
סטודנטים103 - 105-
כימיה כללית ופיסיקלית א'
 80121-01ילנה
גב' אלוני שקף ספיר ,גב' גרשינסקי
סטודנטים102 - 105-
למסלול ביולוגיה חישובית
מיועד א'
כללית ופיסיקלית
כימיה סופיה
גב' פריד
80121-10
סטודנטים 1 - 105-גב' אלחנטי סיון ,מר ויסמן אדם,

80121-04
80121-05
80121-06
80121-07
80121-09

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
10:00-12:00
ופיסיקלית א'
א'
 80121-10כימיה כללית
ג'08:00-10:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
הרצאה

11:00-12:00
ופיסיקלית א'
ג'
כימיה כללית
11:00-12:00
ופיסיקלית א'
ג'
כימיה כללית
10:00-11:00
ופיסיקלית א'
ג'
כימיה כללית
10:00-11:00
ופיסיקלית א'
ג'
כימיה כללית
13:00-14:00
ופיסיקלית א'
ג'
כימיה כללית
13:00-14:00
ופיסיקלית א'
ג'
כימיה כללית
08:00-10:00
ופיסיקלית ב'
ג'
כימיה כללית

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
הרצאה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע4 - 213-
2
4
טבע4 - 213-

מרצים
פרופ' סנדרוביץ חנוך

דרישה משלימה
 80121-09כימיה כללית
ופיסיקלית א'
 80121-12כימיה כללית
ופיסיקלית א'
 80121-13כימיה כללית
ופיסיקלית א'
 80121-14כימיה כללית
ופיסיקלית א'
 80121-15כימיה כללית
ופיסיקלית א'
 80121-16כימיה כללית
ופיסיקלית א'
 80121-17כימיה כללית
ופיסיקלית א'

הערה
מיועד למסלול ביוטכנולוגיה

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר ב'

2

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1

 80121-10כימיה כללית ופיסיקלית א'
סטודנטים 2 - 105-מר ויסמן אדם ,גב' שליו אורטל
 80121-10כימיה כללית ופיסיקלית א'
גב' גרשינסקי ילנה ,גב' ערמון נינה
סטודנטים102 - 105-
 80121-10כימיה כללית ופיסיקלית א'
גב' גרשינסקי ילנה ,גב' ערמון נינה
סטודנטים102 - 105-
ופיסיקלית א'
אורטל
כללית
שליו
כימיה
 ,80121-10גב'
סטודנטים 6 - 105-מר בורנשטין אריה ,גב' ערמון נינה
 80121-10כימיה כללית ופיסיקלית א'
סטודנטים61 - 105-מר בורנשטין אריה ,מר ויסמן אדם
 80121-10כימיה כללית ופיסיקלית א'
סטודנטים 4 - 102-גב' שליו אורטל
כללית
80123-02מסתאי יצחק
גב' מירושניקוב סימוני יאנה ,פרופ' כימיה
טבע4 - 213-
ופיסיקלית ב'
 80123-03כימיה כללית
ופיסיקלית ב'
 80123-04כימיה כללית
ופיסיקלית ב'
 80123-05כימיה כללית
ופיסיקלית ב'
 80123-06כימיה כללית
ופיסיקלית ב'
 80123-07כימיה כללית
ופיסיקלית ב'

11:00-12:00
ופיסיקלית ב'
ג'
 80123-02כימיה כללית

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

11:00-12:00
ופיסיקלית ב'
ג'
כימיה כללית
16:00-17:00
ופיסיקלית ב'
א'
כימיה כללית
16:00-17:00
ופיסיקלית ב'
א'
כימיה כללית
10:00-11:00
ופיסיקלית ב'
ה'
כימיה כללית
10:00-11:00
ופיסיקלית ב'
ה'
כימיה כללית

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

1
1
1
1
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

גב' איסחקוב שמחייב  80123-01כימיה כללית ופיסיקלית ב'
סטודנטים106 - 105-
ליובוב ,גב' ארביב
שיר ,גב' גרשינסקי
ילנה
כללית ופיסיקלית ב'
כימיהמעיין
80123-01פריאל
יהדות 102 - 404-גב' ערמון נינה ,גב' פלח לידן ,גב'
כללית ופיסיקלית ב'
גרשינסקי ילנה
 80123-01כימיה
סטודנטים 4 - 105-גב' איסחקוב שמחייב ליובוב ,גב'
 80123-01כימיה כללית ופיסיקלית ב'
סטודנטים 3 - 105-מר ויסמן אדם ,גב' פריאל מעיין
 80123-01כימיה כללית ופיסיקלית ב'
גב' ארביב שיר ,מר ויסמן אדם
סטודנטים104 - 105-
 80123-01כימיה כללית ופיסיקלית ב'
גב' ארביב שיר ,גב' קשמן רבקה
סטודנטים105 - 105-

80121-12
80121-13
80121-14
80121-15
80121-16
80121-17
80123-01

80123-03
80123-04
80123-05
80123-06
80123-07

1
1
1
1
1
1

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
14:00-15:00
ופיסיקלית ב'
א'
 80123-09כימיה כללית
08:00-10:00
ופיסיקלית ב'
ג'
 80123-10כימיה כללית

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
תרגיל
סמסטר ב'
הרצאה

10:00-11:00
ופיסיקלית ב'
א'
כימיה כללית
10:00-11:00
ופיסיקלית ב'
א'
כימיה כללית
12:00-13:00
ופיסיקלית ב'
ג'
כימיה כללית
12:00-13:00
ופיסיקלית ב'
ג'
כימיה כללית
13:00-14:00
ופיסיקלית ב'
ג'
כימיה כללית
13:00-14:00
ופיסיקלית ב'
ג'
כימיה כללית
ב'15:00-18:00
בוטניקה מעבדה

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר א'

80123-12
80123-13
80123-14
80123-15
80123-16
80123-17
80126-02

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
מעבדה

הערה
דרישה משלימה
מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
למסלול ביולוגיה חישובית
מיועד ב'
 80123-10כימיה כללית ופיסיקלית
מר בן-אסף ליאור ,גב' ערמון נינה
סטודנטים102 - 105-
0.5
1
מיועד למסלול ביוטכנולוגיה
כללית
80123-09מסתאי יצחק
גב' מירושניקוב סימוני יאנה ,פרופ' כימיה
טבע4 - 213-
1
2
ופיסיקלית ב'
 80123-12כימיה כללית
ופיסיקלית ב'
 80123-13כימיה כללית
ופיסיקלית ב'
 80123-14כימיה כללית
ופיסיקלית ב'
 80123-15כימיה כללית
ופיסיקלית ב'
 80123-16כימיה כללית
ופיסיקלית ב'
 80123-17כימיה כללית
ופיסיקלית ב'
1
1
1
1
1
1
3

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5

 80123-10כימיה כללית ופיסיקלית ב'
גב' נתן מיכל ,גב' קשמן רבקה
סטודנטים101 - 105-
גב' אלוני שקף ספיר  80123-10כימיה כללית ופיסיקלית ב'
סטודנטים102 - 105-
 80123-10כימיה כללית ופיסיקלית ב'
מ.ישראל 62 - 505-מר בורנשטין אריה ,גב' קיל סטלה
כללית ופיסיקלית ב'
כימיהשלום
עבדייב
80123-10
סטודנטים 5 - 105-גב' איסחקוב שמחייב ליובוב ,מר
כללית ופיסיקלית ב'
כימיהשלום
עבדייב
80123-10
מ.ישראל 62 - 505-גב' איסחקוב שמחייב ליובוב ,מר
ופיסיקלית ב'
סטלה
כללית
כימיה' קיל
מעיין ,גב
80123-10
מ.ישראל 66 - 505-גב' אלוני שקף ספיר ,גב' פריאל
בעבר הקורס היה-80-101
גוטליב דרור ,ד"ר
טבע1 - 212-
.02לא ניתן לבטל את הרישום גם
יהושע ירון ,מר לוריא
בשינויים.
גלעד ,ד"ר מלמד
יואל ,גב' פלח לידן,
גב' צובארי יעל ,גב'
קוריאצ'נקו אוקסנה,
מר קריספיל רונן ,גב'
שנידר יוליה ,גב'
שפונגין דינה

דרישה משלימה

הערה
בעבר הקורס היה -80-101
.03לא ניתן לבטל את הרישום גם
בשינויים

שם נושא קורס
קוד מלא
 80126-03בוטניקה מעבדה

מועד
ב'15:00-18:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
מעבדה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע1 - 212-
1.5
3

מרצים
גוטליב דרור ,ד"ר
יהושע ירון ,מר לוריא
גלעד ,ד"ר מלמד
יואל ,גב' פלח לידן,
גב' צובארי יעל ,גב'
קוריאצ'נקו אוקסנה,
מר קריספיל רונן ,גב'
שנידר יוליה ,גב'
שפונגין דינה

 80126-04בוטניקה מעבדה

ב'15:00-18:00

מעבדה

סמסטר א'

3

1.5

טבע1 - 212-

גוטליב דרור ,ד"ר
יהושע ירון ,מר לוריא
גלעד ,ד"ר מלמד
יואל ,גב' פלח לידן,
גב' צובארי יעל ,גב'
קוריאצ'נקו אוקסנה,
מר קריספיל רונן ,גב'
שנידר יוליה ,גב'
שפונגין דינה

בעבר הקורס היה -80-101
.04לא ניתן לבטל את הרישום גם
בשינויים

 80126-05בוטניקה מעבדה

ג'15:00-18:00

מעבדה

סמסטר א'

3

1.5

טבע1 - 212-

גב' גסרי פלוטניצקי
ליטל ,מר לוריא
גלעד ,גב' פלח לידן,
מר קריספיל רונן ,גב'
שהרבני יוליה ,גב'
שפונגין דינה

בעבר הקורס היה -80-101
.05לא ניתן לבטל את הרישום גם
בשינויים

 80126-06בוטניקה מעבדה

ג'15:00-18:00

מעבדה

סמסטר א'

3

1.5

טבע1 - 212-

גב' גסרי פלוטניצקי
ליטל ,מר לוריא
גלעד ,גב' פלח לידן,
מר קריספיל רונן ,גב'
שהרבני יוליה ,גב'
שפונגין דינה

בעבר הקורס היה -80-101
.06לא ניתן לבטל את הרישום גם
בשינויים

דרישה משלימה

הערה
בעבר הקורס היה -80-101
.07לא ניתן לבטל את הרישום גם
בשינויים

שם נושא קורס
קוד מלא
 80126-07בוטניקה מעבדה

מועד
ג'15:00-18:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
מעבדה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע1 - 212-
1.5
3

מרצים
גב' גסרי פלוטניצקי
ליטל ,מר לוריא
גלעד ,גב' פלח לידן,
מר קריספיל רונן ,גב'
שהרבני יוליה ,גב'
שפונגין דינה

 80127-02זואולוגיה מעבדה

ב'14:00-17:00

מעבדה

סמסטר ב'

3

1.5

טבע1 - 212-

ד"ר ברקן שי ,גב'
גולדשטיין יעל ,מר
ויסמן ישי ,מר זנדר
יצחק ,גב' יודקין הדר,
גב' נמט איטל ,גב'
שמול אסתר ,מר
שפיגל דניאל

בעבר הקורס היה -80-102
.02לא ניתן לבטל את הרישום גם
שינויים

 80127-03זואולוגיה מעבדה

ב'14:00-17:00

מעבדה

סמסטר ב'

3

1.5

טבע1 - 212-

ד"ר ברקן שי ,גב'
גולדשטיין יעל ,מר
ויסמן ישי ,מר זנדר
יצחק ,גב' יודקין הדר,
גב' נמט איטל ,גב'
שמול אסתר ,מר
שפיגל דניאל

בעבר הקורס היה -80-102
.03לא ניתן לבטל את הרישום גם
בשינויים

 80127-04זואולוגיה מעבדה

ב'14:00-17:00

מעבדה

סמסטר ב'

3

1.5

טבע1 - 212-

ד"ר ברקן שי ,גב'
גולדשטיין יעל ,מר
ויסמן ישי ,מר זנדר
יצחק ,גב' יודקין הדר,
גב' נמט איטל ,גב'
שמול אסתר ,מר
שפיגל דניאל

בעבר הקורס היה -80-102
.04לא ניתן לבטל את הרישום גם
בשינויים

 80127-05זואולוגיה מעבדה

ג'15:00-18:00

מעבדה

סמסטר ב'

3

1.5

טבע1 - 212-

ד"ר ברקן שי ,גב'
גולדשטיין יעל ,מר
ויסמן ישי ,מר יגורוב
יבגני ,גב' יודקין הדר,
גב' נמט איטל ,גב'
קדמי זרחיאני עדי

בעבר הקורס היה -80-102
.05לא ניתן לבטל את הרישום גם
בשינויים

שם נושא קורס
קוד מלא
 80127-06זואולוגיה מעבדה

מועד

 80127-07זואולוגיה מעבדה

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
מעבדה

מעבדה

סמסטר ב'

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
1.5
3

3

מרצים

דרישה משלימה

1.5

ד"ר שיינר ארז

 80130-02מתמטיקה א'
 80130-03מתמטיקה א'
 80130-04מתמטיקה א'
 80130-05מתמטיקה א'
 80130-06מתמטיקה א'
 80130-07מתמטיקה א'

 80130-01מתמטיקה א'

ג'12:00-14:00

הרצאה

סמסטר א'

2

1

טבע4 - 213-

 80130-02מתמטיקה א'

א'16:00-17:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

סטודנטים 5 - 105-מר בנצור אסא ,ד"ר
כץ קרין ,גב'
סוסנובסקי קטיה ,גב'
שווד-גרוס אביטל

 80130-01מתמטיקה א'

 80130-03מתמטיקה א'

א'16:00-17:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

מ.ישראל 65 - 505-מר בנצור אסא ,גב'
ורהפטיג גל ,גב' כהן
קרן ,גב' סוסנובסקי
קטיה ,גב' שווד-גרוס
אביטל

 80130-01מתמטיקה א'

 80130-04מתמטיקה א'

א'09:00-10:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

80130-05
80130-06
80130-07
80130-10

מתמטיקה א'
מתמטיקה א'
מתמטיקה א'
מתמטיקה א'

א'09:00-10:00
א'17:00-18:00
א'17:00-18:00
ד'08:00-10:00

תרגיל
תרגיל
תרגיל
הרצאה

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'

1
1
1
2

0.5
0.5
0.5
1

מר בנצור אסא ,גב'
סטודנטים103 - 105-
ורהפטיג גל ,מר
עמיצור אריה ,גב'
שווד-גרוס אביטל
גרוסא'אביטל
מתמטיקה
גב' שווד-
80130-01
מ.ישראל104 - 505-מר בנצור אסא ,גב' ורהפטיג גל,
 80130-01מתמטיקה א'
סטודנטים 5 - 105-גב' ארנס-ארד תמר ,ד"ר כהן אפי
 80130-01מתמטיקה א'
סטודנטים 1 - 102-גב' אביבי שירה
טבע  25 - 211-2ד"ר נתן-פורת שרית  80130-12מתמטיקה א'
 80130-13מתמטיקה א'
 80130-14מתמטיקה א'
 80130-15מתמטיקה א'
 80130-16מתמטיקה א'
 80130-17מתמטיקה א'

80130-12
80130-13
80130-14
80130-15
80130-16

מתמטיקה א'
מתמטיקה א'
מתמטיקה א'
מתמטיקה א'
מתמטיקה א'

ג'10:00-11:00
ג'10:00-11:00
ג'13:00-14:00
ג'13:00-14:00
ג'11:00-12:00

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'

1
1
1
1
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

 80130-10מתמטיקה א'
מר בסר חנן ,גב' סירובסקי יערית
סטודנטים106 - 105-
מתמטיקה א'
סירובסקי יערית
80130-10
סטודנטים 5 - 105-גב' ישראל כהן ג'ניפר ,גב'
מ.ישראל 61 - 504-גב' סירובסקי יערית  80130-10מתמטיקה א'
מתמטיקה א'
(80130-10צמח) הדר
גב' סירובסקי יערית ,גב' קורנפלד
טבע1 - 207-
 80130-10מתמטיקה א'
סטודנטים 3 - 105-גב' אביבי שירה ,גב' צובארי יעל

 80130-01מתמטיקה א'

הערה
בעבר הקורס היה -80-102
.06לא ניתן לבטל את הרישום גם
בשינויים
בעבר הקורס היה -80-102
.07לא ניתן לבטל את הרישום גם
בשינויים
_+דו ראשי פסיכולוגיה_+דו ראשי גאוגרפיה

שם נושא קורס
קוד מלא
 80130-17מתמטיקה א'
 80131-01מתמטיקה ב'

מועד
ג'11:00-12:00
ג'12:00-14:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
תרגיל
סמסטר ב'
הרצאה

דרישה משלימה
מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
 80130-10מתמטיקה א'
סטודנטים 4 - 102-גב' ארנס-ארד תמר ,ד"ר כהן אפי
0.5
1
 80131-02מתמטיקה ב'
ד"ר נדב אופיר
טבע4 - 213-
1
2
 80131-03מתמטיקה ב'
 80131-04מתמטיקה ב'
 80131-05מתמטיקה ב'
 80131-06מתמטיקה ב'
 80131-07מתמטיקה ב'
 80131-12מתמטיקה ב'
 80131-13מתמטיקה ב'
 80131-14מתמטיקה ב'
 80131-15מתמטיקה ב'
 80131-16מתמטיקה ב'
 80131-17מתמטיקה ב'
מתמטיקה ב'
80131-01עומר
מר בסר חנן ,ד"ר כץ קרין ,מר לוי
 80131-10מתמטיקה ב'
מתמטיקה ב'
80131-01עומר
ד"ר כהן אפי ,גב' כהן קרן ,מר לוי
 80131-10מתמטיקה ב'
 80131-01מתמטיקה ב'
ד"ר כהן אפי ,מר לוי עומר
 80131-10מתמטיקה ב'
 80131-01מתמטיקה ב'
ד"ר כהן אפי ,מר לוי עומר
 80131-10מתמטיקה ב'
 80131-01מתמטיקה ב'
גב' פרסול יסמין
 80131-10מתמטיקה ב'
 80131-01מתמטיקה ב'
גב' פרסול יסמין
 80131-10מתמטיקה ב'
ד"ר נתן-פורת שרית  80131-02מתמטיקה ב'
 80131-03מתמטיקה ב'
 80131-04מתמטיקה ב'
 80131-05מתמטיקה ב'
 80131-06מתמטיקה ב'
 80131-07מתמטיקה ב'
 80131-12מתמטיקה ב'
 80131-13מתמטיקה ב'
 80131-14מתמטיקה ב'
 80131-15מתמטיקה ב'
 80131-16מתמטיקה ב'
 80131-17מתמטיקה ב'

 80131-02מתמטיקה ב'

ב'12:00-13:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

מ.ישראל25 - 502-

 80131-03מתמטיקה ב'

ב'12:00-13:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

מ.ישראל26 - 502-

 80131-04מתמטיקה ב'

ה'10:00-11:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

מ.ישראל4 - 504-

 80131-05מתמטיקה ב'

ה'10:00-11:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

סטודנטים4 - 105-

 80131-06מתמטיקה ב'

ב'13:00-14:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

מ.ישראל25 - 502-

 80131-07מתמטיקה ב'

ב'13:00-14:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

מ.ישראל26 - 502-

 80131-10מתמטיקה ב'

ד'12:00-14:00

הרצאה

סמסטר ב'

2

1

טבע1 - 207-

 80131-12מתמטיקה ב'

ה'10:00-11:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

 80131-01מתמטיקה ב'
מ.ישראל 8 - 502-גב' טולדנו אדר ,גב' פרסול יסמין
 80131-10מתמטיקה ב'

הערה
_+דו ראשי פסיכולוגיה_+דו ראשי גאוגרפיה

שם נושא קורס
קוד מלא
 80131-13מתמטיקה ב'

מועד
ה'10:00-11:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
תרגיל

 80131-14מתמטיקה ב'

ג'13:00-14:00

תרגיל

סמסטר ב'

 80131-15מתמטיקה ב'

ג'13:00-14:00

תרגיל

סמסטר ב'

 80131-16מתמטיקה ב'

א'11:00-12:00

תרגיל

סמסטר ב'

 80131-17מתמטיקה ב'

א'11:00-12:00

תרגיל

סמסטר ב'

 80135-01כימיה אורגנית א'

ה' 08:00-10:00הרצאה

דרישה משלימה
מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
 80131-01מתמטיקה ב'
מ.ישראל 9 - 502-גב' פרסול יסמין
0.5
1
 80131-10מתמטיקה ב'
 80131-01מתמטיקה ב'
מ.ישראל 2 - 502-מר שפון גל
0.5
1
 80131-10מתמטיקה ב'
 80131-01מתמטיקה ב'
סטודנטים 5 - 105-מר שפון גל
0.5
1
 80131-10מתמטיקה ב'
 80131-01מתמטיקה ב'
מר שפון גל
סטודנטים101 - 105-
0.5
1
 80131-10מתמטיקה ב'
שפוןב'גל
מתמטיקה
יסמין ,מר
80131-01
גב' יגרמינה קטרינה ,גב' פרסול
סטודנטים102 - 105-
0.5
1
 80131-10מתמטיקה ב'
רחל כימיה אורגנית א'
80135-02
ד"ר טראובה תמר ,ד"ר פרסקי
טבע4 - 213-
1
2
 80135-03כימיה אורגנית א'
 80135-04כימיה אורגנית א'
 80135-05כימיה אורגנית א'
 80135-06כימיה אורגנית א'
 80135-07כימיה אורגנית א'
 80135-09כימיה אורגנית א'
 80135-12כימיה אורגנית א'
 80135-13כימיה אורגנית א'
 80135-14כימיה אורגנית א'
 80135-15כימיה אורגנית א'
 80135-16כימיה אורגנית א'
 80135-17כימיה אורגנית א'

סמסטר ב'

 80135-01כימיה אורגנית א'
 80135-10כימיה אורגנית א'

 80135-02כימיה אורגנית א'

א'17:00-18:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

"101ר פתאל סיגלית
סטודנטים - 105-ד

הערה

הערה

שם נושא קורס
קוד מלא
 80135-03כימיה אורגנית א'

מועד
א'17:00-18:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
תרגיל

מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
מר סזן חיים
סטודנטים102 - 105-
0.5
1

דרישה משלימה
 80135-01כימיה אורגנית א'
 80135-10כימיה אורגנית א'

 80135-04כימיה אורגנית א'

ג'11:00-12:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

סטודנטים 3 - 105-מר סזן חיים

 80135-01כימיה אורגנית א'
 80135-10כימיה אורגנית א'

 80135-05כימיה אורגנית א'

ג'11:00-12:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

סטודנטים 6 - 105-גב' שובלי מורן

 80135-01כימיה אורגנית א'
 80135-10כימיה אורגנית א'

 80135-06כימיה אורגנית א'

ב'12:00-13:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

מ.ישראל 65 - 505-גב' שובלי מורן

 80135-01כימיה אורגנית א'
 80135-10כימיה אורגנית א'

 80135-07כימיה אורגנית א'

ב'12:00-13:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

מ.ישראל 66 - 505-ד"ר פתאל סיגלית

 80135-01כימיה אורגנית א'
 80135-10כימיה אורגנית א'

 80135-09כימיה אורגנית א'

ה'10:00-11:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

סטודנטים 3 - 105-מרצי מחלקה

 80135-01כימיה אורגנית א' מיועד למסלול ביולוגיה חישובית

שם נושא קורס
קוד מלא
 80135-10כימיה אורגנית א'

סוג מפגש תקופה
מועד
סמסטר ב'
ה' 08:00-10:00הרצאה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע4 - 213-
1
2

הערה
דרישה משלימה
מרצים
רחל כימיה אורגנית א' מיועד למסלול ביוטכנולוגיה
80135-02
ד"ר טראובה תמר ,ד"ר פרסקי
 80135-03כימיה אורגנית א'
 80135-04כימיה אורגנית א'
 80135-05כימיה אורגנית א'
 80135-06כימיה אורגנית א'
 80135-07כימיה אורגנית א'
 80135-12כימיה אורגנית א'
 80135-13כימיה אורגנית א'
 80135-14כימיה אורגנית א'
 80135-15כימיה אורגנית א'
 80135-16כימיה אורגנית א'
 80135-17כימיה אורגנית א'

 80135-12כימיה אורגנית א'

ג'13:00-14:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

סטודנטים 6 - 105-גב' שובלי מורן

 80135-01כימיה אורגנית א'
 80135-10כימיה אורגנית א'

 80135-13כימיה אורגנית א'

ג'13:00-14:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

מ.ישראל 7 - 502-ד"ר פתאל סיגלית

 80135-01כימיה אורגנית א'
 80135-10כימיה אורגנית א'

 80135-14כימיה אורגנית א'

ג'10:00-11:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

סטודנטים 2 - 105-גב' שובלי מורן

 80135-01כימיה אורגנית א'
 80135-10כימיה אורגנית א'

 80135-15כימיה אורגנית א'

ג'10:00-11:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

סטודנטים 3 - 105-מר שפיגל יעקב

 80135-01כימיה אורגנית א'
 80135-10כימיה אורגנית א'

שם נושא קורס
קוד מלא
 80135-16כימיה אורגנית א'

מועד
ג'12:00-13:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
תרגיל

מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
סטודנטים 6 - 105-מר שפיגל יעקב
0.5
1

דרישה משלימה
 80135-01כימיה אורגנית א'
 80135-10כימיה אורגנית א'

 80135-01כימיה אורגנית א'
מ.ישראל 7 - 502-מר סזן חיים ,ד"ר פתאל סיגלית
 80135-10כימיה אורגנית א'

 80135-17כימיה אורגנית א'

ג'12:00-13:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

 80145-01מבוא לביוכימיה

א'12:00-14:00
ה'11:00-12:00

הרצאה

סמסטר ב'

3

1.5

טבע4 - 213-
טבע4 - 213-

 80145-02מבוא לביוכימיה
 80145-03מבוא לביוכימיה

ה'10:00-11:00
ה'10:00-11:00

תרגיל
תרגיל

סמסטר ב'
סמסטר ב'

1
1

0.5
0.5

לביוכימיה
מבואאביב
עובדיה
80145-01
סטודנטים61 - 105-גב' זר שיר ,גב' נבנצל הדס ,מר
מ.ישראל 26 - 502-פרופ' דון ירמיהו ,גב'  80145-01מבוא לביוכימיה
זר שיר ,גב' נבנצל
הדס ,גב' סבג בתאל,
מר עובדיה אביב

 80145-04מבוא לביוכימיה

ב'13:00-14:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

סטודנטים61 - 105-גב' זר שיר ,גב' נבנצל  80145-01מבוא לביוכימיה
הדס ,גב' סבג בתאל,
מר עובדיה אביב ,מר
רייס נריה

 80145-05מבוא לביוכימיה

ב'13:00-14:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

טבע304 - 213-

גב' זר שיר ,גב' נבנצל  80145-01מבוא לביוכימיה
הדס ,גב' סבג בתאל,
מר רייס נריה

 80145-06מבוא לביוכימיה
 80145-07מבוא לביוכימיה

ג'11:00-12:00
ג'11:00-12:00

תרגיל
תרגיל

סמסטר ב'
סמסטר ב'

1
1

0.5
0.5

לביוכימיה
רייס נריה
מבוא
80145-01מר
גב' סבג בתאל ,מר עובדיה אביב,
סטודנטים101 - 105-
 80145-01מבוא לביוכימיה
סטודנטים 1 - 102-גב' ריבקין יוליה ,מר רייס נריה

 80145-02מבוא לביוכימיה
פרופ' דון ירמיהו ,ד"ר פז יואב
 80145-03מבוא לביוכימיה
 80145-04מבוא לביוכימיה
 80145-05מבוא לביוכימיה
 80145-06מבוא לביוכימיה
 80145-07מבוא לביוכימיה
 80145-31מבוא לביוכימיה

הערה

שם נושא קורס
קוד מלא
 80145-30מבוא לביוכימיה

מועד
ג'10:00-12:00
ג'13:00-14:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
הרצאה

מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
סטודנטים 3 - 102-פרופ' דון ירמיהו
1.5
3
סטודנטים3 - 102-

דרישה משלימה
 80145-31מבוא לביוכימיה

הערה

 80145-31מבוא לביוכימיה
 80146-01מבוא לביוכימיה

ד'14:00-15:00
א'12:00-14:00
ה'11:00-12:00

תרגיל
הרצאה

סמסטר ב'
סמסטר ב'

1
3

0.5
1.5

 80145-30מבוא לביוכימיה
סטודנטים 5 - 105-גב' נבנצל הדס
 80146-08מבוא לביוכימיה
פרופ' דון ירמיהו ,ד"ר פז יואב
טבע4 - 213-
 80146-09מבוא לביוכימיה
טבע4 - 213-
 80146-12מבוא לביוכימיה
 80146-13מבוא לביוכימיה
 80146-14מבוא לביוכימיה
 80146-15מבוא לביוכימיה
 80146-16מבוא לביוכימיה
 80146-17מבוא לביוכימיה

מבוא לביוכימיה
מבוא לביוכימיה
מבוא לביוכימיה
מבוא לביוכימיה
מבוא לביוכימיה
מבוא לביוכימיה
מבוא לביוכימיה
מבוא לביוכימיה

ה'10:00-11:00
א'15:00-16:00
א'11:00-12:00
א'11:00-12:00
א'09:00-10:00
א'09:00-10:00
ה'10:00-11:00
ה'10:00-11:00

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

1
1
1
1
1
1
1
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

מ.ישראל 66 - 505-מר ביבר גיא ,גב' זר שיר 80146-01מבוא לביוכימיה מיועד למסלול ביופיסיקה
לביוכימיה מיועד למסלול ביולוגיה חישובית
מבואקילה
80146-01רפס
מר ביבר גיא ,גב' ריבקין יוליה ,גב'
סטודנטים102 - 105-
לביוכימיה
מבואקילה
80146-01רפס
מר ביבר גיא ,גב' ריבקין יוליה ,גב'
סטודנטים103 - 105-
לביוכימיה
מבואקילה
80146-01רפס
מר ביבר גיא ,גב' ריבקין יוליה ,גב'
סטודנטים104 - 105-
לביוכימיה
שמלה יואב
מר מבוא
80146-01
גב' ריבקין יוליה ,גב' רפס קילה,
סטודנטים101 - 105-
 80146-01מבוא לביוכימיה
סטודנטים 3 - 105-מר שמלה יואב
 80146-01מבוא לביוכימיה
מ.ישראל 14 - 502-מר שמלה יואב
 80146-01מבוא לביוכימיה
טבע 226 - 203-מר שמלה יואב

80146-08
80146-09
80146-12
80146-13
80146-14
80146-15
80146-16
80146-17

שם נושא קורס
קוד מלא
 80150-01ביוסטטיסטיקה

סוג מפגש תקופה
מועד
סמסטר ב'
ה' 12:00-14:00הרצאה

 80150-02ביוסטטיסטיקה

א'16:00-17:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

 80150-03ביוסטטיסטיקה

א'16:00-17:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

מרצים
מר עספור מוסטפה

דרישה משלימה
 80150-02ביוסטטיסטיקה
 80150-03ביוסטטיסטיקה
 80150-04ביוסטטיסטיקה
 80150-05ביוסטטיסטיקה
 80150-06ביוסטטיסטיקה
 80150-07ביוסטטיסטיקה
 80150-08ביוסטטיסטיקה
 80150-12ביוסטטיסטיקה
 80150-13ביוסטטיסטיקה
 80150-14ביוסטטיסטיקה
 80150-15ביוסטטיסטיקה
 80150-16ביוסטטיסטיקה
 80150-17ביוסטטיסטיקה
 80150-31ביוסטטיסטיקה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע4 - 213-
1
2

0.5

טבע 17 - 211-2

גב' אדלר קטרינה,
מר ברקוביץ אורון,
גב' חזות נועה ,מר
עספור מוסטפה ,גב'
פיליפ חגית

 80150-01ביוסטטיסטיקה
 80150-10ביוסטטיסטיקה
 80150-30ביוסטטיסטיקה

0.5

טבע 21 - 211-2

גב' אדלר קטרינה,
מר ברקוביץ אורון,
גב' חזות נועה ,מר
עספור מוסטפה ,גב'
פיליפ חגית

 80150-01ביוסטטיסטיקה
 80150-10ביוסטטיסטיקה
 80150-30ביוסטטיסטיקה

הערה

שם נושא קורס
קוד מלא
 80150-04ביוסטטיסטיקה

מועד
ג'15:00-16:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
תרגיל

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע 22 - 211-2
0.5
1

מרצים
גב' אדלר קטרינה,
מר ברקוביץ אורון,
גב' חזות נועה ,מר
עספור מוסטפה ,גב'
פיליפ חגית

דרישה משלימה
 80150-01ביוסטטיסטיקה
 80150-10ביוסטטיסטיקה
 80150-30ביוסטטיסטיקה

 80150-05ביוסטטיסטיקה

ב'14:00-15:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

טבע 21 - 211-2

גב' אדלר קטרינה,
מר ברקוביץ אורון,
גב' חזות נועה ,מר
עספור מוסטפה ,גב'
קזז ליאורה

 80150-01ביוסטטיסטיקה
 80150-10ביוסטטיסטיקה
 80150-30ביוסטטיסטיקה

 80150-06ביוסטטיסטיקה

א'17:00-18:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

טבע 17 - 211-2

גב' קזז ליאורה

 80150-01ביוסטטיסטיקה
 80150-10ביוסטטיסטיקה
 80150-30ביוסטטיסטיקה

 80150-07ביוסטטיסטיקה

א'17:00-18:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

טבע 21 - 211-2

גב' קזז ליאורה

 80150-01ביוסטטיסטיקה
 80150-10ביוסטטיסטיקה
 80150-30ביוסטטיסטיקה

 80150-08ביוסטטיסטיקה

ה' 09:00-10:00תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

טבע 21 - 211-2

גב' קזז ליאורה

 80150-01ביוסטטיסטיקה
 80150-10ביוסטטיסטיקה
 80150-30ביוסטטיסטיקה

הערה

מיועד למסלול ביופסיקה

שם נושא קורס
קוד מלא
 80150-10ביוסטטיסטיקה

סוג מפגש תקופה
מועד
סמסטר ב'
ה' 12:00-14:00הרצאה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע4 - 213-
1
2

מרצים
מר עספור מוסטפה

דרישה משלימה
 80150-02ביוסטטיסטיקה
 80150-03ביוסטטיסטיקה
 80150-04ביוסטטיסטיקה
 80150-05ביוסטטיסטיקה
 80150-06ביוסטטיסטיקה
 80150-07ביוסטטיסטיקה
 80150-08ביוסטטיסטיקה
 80150-12ביוסטטיסטיקה
 80150-13ביוסטטיסטיקה
 80150-14ביוסטטיסטיקה
 80150-15ביוסטטיסטיקה
 80150-16ביוסטטיסטיקה
 80150-17ביוסטטיסטיקה
 80150-31ביוסטטיסטיקה

 80150-12ביוסטטיסטיקה

ג'12:00-13:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

טבע 21 - 211-2

מוסטפה
ביוסטטיסטיקה
מר עספור
80150-01
גב' מאייר דניאל ,מרצי מחלקה,
 80150-10ביוסטטיסטיקה
 80150-30ביוסטטיסטיקה

 80150-13ביוסטטיסטיקה

ג'12:00-13:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

טבע 21 - 211-2

מוסטפה
ביוסטטיסטיקה
מר עספור
80150-01
גב' מאייר דניאל ,מרצי מחלקה,
 80150-10ביוסטטיסטיקה
 80150-30ביוסטטיסטיקה

הערה

שם נושא קורס
קוד מלא
 80150-14ביוסטטיסטיקה

מועד
ג'11:00-12:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
תרגיל

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע 21 - 211-2
0.5
1

דרישה משלימה
מרצים
מוסטפהביוסטטיסטיקה
80150-01
גב' מאייר דניאל ,מר עספור
 80150-10ביוסטטיסטיקה
 80150-30ביוסטטיסטיקה

 80150-15ביוסטטיסטיקה

ג'11:00-12:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

טבע 17 - 211-2

מוסטפהביוסטטיסטיקה
80150-01
גב' מאייר דניאל ,מר עספור
 80150-10ביוסטטיסטיקה
 80150-30ביוסטטיסטיקה

 80150-16ביוסטטיסטיקה

ג'10:00-11:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

טבע 21 - 211-2

מר עספור מוסטפה

 80150-01ביוסטטיסטיקה
 80150-10ביוסטטיסטיקה
 80150-30ביוסטטיסטיקה

 80150-17ביוסטטיסטיקה

ג'10:00-11:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

טבע 17 - 211-2

 80150-01ביוסטטיסטיקה
גב' סקופסקי סופי ,גב' פיליפ חגית
 80150-10ביוסטטיסטיקה
 80150-30ביוסטטיסטיקה

הערה

שם נושא קורס
קוד מלא
 80150-30ביוסטטיסטיקה

סוג מפגש תקופה
מועד
סמסטר ב'
ה' 12:00-14:00הרצאה

סמסטר ב'

 80150-31ביוסטטיסטיקה

ג'12:00-13:00

תרגיל

 80200-01שעות מחלקה

א'18:00-20:00

ש.מחלקה שנתי

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע4 - 213-
1
2

1

2

2

0.5

טבע 21 - 211-2

מרצים
מר עספור מוסטפה

דרישה משלימה
 80150-02ביוסטטיסטיקה
 80150-03ביוסטטיסטיקה
 80150-04ביוסטטיסטיקה
 80150-05ביוסטטיסטיקה
 80150-06ביוסטטיסטיקה
 80150-07ביוסטטיסטיקה
 80150-08ביוסטטיסטיקה
 80150-12ביוסטטיסטיקה
 80150-13ביוסטטיסטיקה
 80150-14ביוסטטיסטיקה
 80150-15ביוסטטיסטיקה
 80150-16ביוסטטיסטיקה
 80150-17ביוסטטיסטיקה
 80150-31ביוסטטיסטיקה

מוסטפה
ביוסטטיסטיקה
מר עספור
80150-01
גב' מאייר דניאל ,מרצי מחלקה,
 80150-10ביוסטטיסטיקה
 80150-30ביוסטטיסטיקה

טרם נקבע

הערה

שם נושא קורס
קוד מלא
 80201-01ביוכימיה א

מועד
א'14:00-16:00
ג'12:00-14:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
הרצאה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע 25 - 211-2
2
4
טבע 25 - 211-2

דרישה משלימה
מרצים
 80201-02ביוכימיה א
פרופ' דון ירמיהו,
פרופ' כהן סיריל ,ד"ר  80201-03ביוכימיה א
 80201-04ביוכימיה א
ליידרמן אולגה ,ד"ר
 80201-05ביוכימיה א
פז יואב ,פרופ' שב-
 80201-06ביוכימיה א
טל ירון
 80201-07ביוכימיה א

 80201-02ביוכימיה א

א'16:00-17:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

סטודנטים 4 - 105-מר בן-שמואל אביעד 80201-01 ,ביוכימיה א
גב' יום טוב גלית ,מר
יצחק זאדה דוד ,מר
ספורני מיכאל ,ד"ר
שפונגין סאלי

 80201-03ביוכימיה א

א'16:00-17:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

סטודנטים6 - 105-

 80201-04ביוכימיה א

ג'10:00-11:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

מ.ישראל25 - 502-

 80201-05ביוכימיה א

ג'10:00-11:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

מ.ישראל26 - 502-

 80201-06ביוכימיה א

א'10:00-11:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

סטודנטים1 - 105-

ד"ר אורבך אחיה ,גב'  80201-01ביוכימיה א
יום טוב גלית ,מר
יצחק זאדה דוד ,מר
ספורני מיכאל
ד"ר אורבך אחיה ,גב'  80201-01ביוכימיה א
יום טוב גלית ,מר
יצחק זאדה דוד ,מר
ספורני מיכאל
ד"ר אילני עמיעל ,גב'  80201-01ביוכימיה א
יום טוב גלית ,מר
יצחק זאדה דוד ,מר
ספורני מיכאל
ד"ר אילני עמיעל ,מר  80201-01ביוכימיה א
בן-שמואל אביעד ,גב'
מהצרי לינוי ,גב'
רוזיליו לימור

 80201-07ביוכימיה א

א'10:00-11:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

 80201-08ביוכימיה א

ה'10:00-11:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

סטודנטים 5 - 105-מר בן-שמואל אביעד 80201-01 ,ביוכימיה א
גב' מהצרי לינוי ,ד"ר
קורן לי ,גב' רוזיליו
לימור
 80201-10ביוכימיה א
סטודנטים 1 - 105-ד"ר אורבך אחיה,
ד"ר אילני עמיעל ,מר
בן-שמואל אביעד ,גב'
מהצרי לינוי

 80201-09ביוכימיה א

ד'08:00-09:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

 80201-10ביוכימיה א

מ.ישראל 62 - 505-מר יצחק זאדה דוד

הערה

מיועד למסלול ביופיסיקה

מיועד למסלול ביולוגיה חישובית

שם נושא קורס
קוד מלא
 80201-10ביוכימיה א

ג'10:00-11:00
א'11:00-12:00
ב'09:00-10:00
ב'08:00-09:00
ד'13:00-14:00
ד'13:00-14:00
א'12:00-14:00
ג'12:00-14:00

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר ב'

4

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
2

 80201-10ביוכימיה א
סטודנטים 4 - 102-גב' מהצרי לינוי
 80201-10ביוכימיה א
מרצי מחלקה
סטודנטים102 - 105-
 80201-10ביוכימיה א
משפטים132 - 305-מרצי מחלקה
 80201-10ביוכימיה א
משפטים132 - 305-מרצי מחלקה
 80201-10ביוכימיה א
מ.ישראל 14 - 502-מרצי מחלקה
 80201-10ביוכימיה א
מ.ישראל 26 - 502-גב' בולג נעמי ,מר ספורני מיכאל
טבע  25 - 211-2ד"ר אופטובסקי ירדן 80202-02 ,ביוכימיה ב
 80202-04ביוכימיה ב
טבע  25 - 211-2ד"ר אופיר-שוחט
גלית ,ד"ר אוקון איתן 80202-05 ,ביוכימיה ב
 80202-06ביוכימיה ב
פרופ' גרבר דורון,
 80202-07ביוכימיה ב
ד"ר פז יואב

 80202-02ביוכימיה ב
 80202-03ביוכימיה ב

ה' 08:00-09:00תרגיל
ה' 08:00-09:00תרגיל

סמסטר ב'
סמסטר ב'

1
1

0.5
0.5

 80202-04ביוכימיה ב

ד'14:00-15:00

תרגיל

סמסטר ב'

1

0.5

ביוכימיה ב
ביוכימיה ב
ביוכימיה ב
ביוכימיה ב
ביוכימיה ב

ד'14:00-15:00
ד'09:00-10:00
ד'09:00-10:00
ד'15:00-16:00
ד'15:00-16:00

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

1
1
1
1
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ביוכימיה ב
אורטל
80202-01
מר רויכמן עשהאל ,גב' שבתאי
סטודנטים101 - 105-
 80202-10ביוכימיה ב
מר אברמוביץ רועי,
סטודנטים102 - 105-
ד"ר הנדל איל ,מר
רויכמן עשהאל ,גב'
שבתאי אורטל
 80202-01ביוכימיה ב
מ.ישראל 62 - 504-מר אברמוביץ רועי,
ד"ר הנדל איל ,מר
רויכמן עשהאל ,גב'
שבתאי אורטל
שבתאי אורטל
ביוכימיה ב
 ,80202-01גב'
סטודנטים 3 - 102-גב' מלכא קורל ,מר רויכמן עשהאל
 80202-01ביוכימיה ב
"101ר הנדל איל ,גב' מלכא קורל
סטודנטים - 105-ד
 80202-01ביוכימיה ב
גב' צובארי יעל
סטודנטים102 - 105-
מיועד למסלול ביופיסיקה
 80202-10ביוכימיה ב
סטודנטים 3 - 102-ד"ר הנדל איל ,גב' מלכא קורל
מיועד למסלול ביולוגיה חישובית
 80202-10ביוכימיה ב
גב' מלכא קורל

80201-12
80201-13
80201-14
80201-15
80201-16
80201-17
80202-01

80202-05
80202-06
80202-07
80202-08
80202-09

ביוכימיה א
ביוכימיה א
ביוכימיה א
ביוכימיה א
ביוכימיה א
ביוכימיה א
ביוכימיה ב

מועד
א'14:00-16:00
ג'12:00-14:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
הרצאה

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
הרצאה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע 25 - 211-2
2
4
טבע 25 - 211-2

דרישה משלימה
מרצים
 80201-08ביוכימיה א
פרופ' דון ירמיהו,
פרופ' כהן סיריל ,ד"ר  80201-09ביוכימיה א
 80201-12ביוכימיה א
ליידרמן אולגה ,ד"ר
 80201-13ביוכימיה א
פז יואב ,פרופ' שב-
 80201-14ביוכימיה א
טל ירון
 80201-15ביוכימיה א
 80201-16ביוכימיה א
 80201-17ביוכימיה א

הערה

1
1
1
1
1
1

שם נושא קורס
קוד מלא
 80202-10ביוכימיה ב

80202-12
80202-13
80202-14
80202-15
80202-16
80202-17
80203-01
80203-10
80203-30
80204-01
80204-10
80206-01

מועד
א'12:00-14:00
ג'12:00-14:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
הרצאה

א'17:00-18:00
ביוכימיה ב
א'17:00-18:00
ביוכימיה ב
ב'15:00-16:00
ביוכימיה ב
ב'15:00-16:00
ביוכימיה ב
ב'14:00-15:00
ביוכימיה ב
ב'14:00-15:00
ביוכימיה ב
מיקרוביולוגיה כלליתג'08:00-10:00
מיקרוביולוגיה כלליתג'08:00-10:00
מיקרוביולוגיה כלליתג'08:00-10:00
ג'10:00-12:00
מבוא לוירולוגיה
ג'10:00-12:00
מבוא לוירולוגיה
14:00-16:00
מבוא לפיזיולוגיה שלג'החי

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
הרצאה
הרצאה
הרצאה
הרצאה
הרצאה
הרצאה

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר א'

2

תרגיל
תרגיל
תרגיל

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'

1
1
1

11:00-12:00
 80206-02מבוא לפיזיולוגיה שלא'החי
11:00-12:00
 80206-03מבוא לפיזיולוגיה שלא'החי
17:00-18:00
 80206-04מבוא לפיזיולוגיה שלא'החי

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע 25 - 211-2
2
4
טבע 25 - 211-2

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

דרישה משלימה
מרצים
ד"ר אופטובסקי ירדן 80202-03 ,ביוכימיה ב
 80202-08ביוכימיה ב
ד"ר אופיר-שוחט
גלית ,ד"ר אוקון איתן 80202-09 ,ביוכימיה ב
 80202-12ביוכימיה ב
פרופ' גרבר דורון,
 80202-13ביוכימיה ב
ד"ר פז יואב
 80202-14ביוכימיה ב
 80202-15ביוכימיה ב
 80202-16ביוכימיה ב
 80202-17ביוכימיה ב

הערה

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
0.5
0.5
1

 80202-10ביוכימיה ב
סטודנטים 4 - 105-גב' אלברמן נטלי ,מר וילנר הראל
 80202-10ביוכימיה ב
גב' אלברמן נטלי ,מר וילנר הראל
סטודנטים103 - 105-
 80202-10ביוכימיה ב
משפטים132 - 305-גב' אלברמן נטלי ,מר וילנר הראל
 80202-10ביוכימיה ב
גב' אלברמן נטלי ,מר וילנר הראל
 80202-10ביוכימיה ב
מ.ישראל 65 - 505-מר פריד אלעד
 80202-10ביוכימיה ב
מ.ישראל 66 - 505-מרצי מחלקה
משפטים 1 - 304-פרופ' בנין אהוד ,פרופ' מיכאלי-גולדברג שולמית
משפטים 1 - 304-פרופ' בנין אהוד ,פרופ' מיכאלי-גולדברג שולמית
משפטים 1 - 304-פרופ' בנין אהוד ,פרופ' מיכאלי-גולדברג שולמית
טבע  25 - 211-2פרופ' שריד רונית
טבע  25 - 211-2פרופ' שריד רונית
 80206-02מבוא
טבע  25 - 211-2ד"ר פז יואב
לפיזיולוגיה של החי
 80206-03מבוא
לפיזיולוגיה של החי
 80206-04מבוא
לפיזיולוגיה של החי
 80206-05מבוא
לפיזיולוגיה של החי
 80206-06מבוא
לפיזיולוגיה של החי
 80206-07מבוא
לפיזיולוגיה של החי
 80206-31מבוא
לפיזיולוגיה של החי

0.5
0.5
0.5

אנה מבוא לפיזיולוגיה של החי
80206-01
סטודנטים 1 - 105-גב' גורודצקי לילך ,גב' פיינווייץ
אנה מבוא לפיזיולוגיה של החי
80206-01
גב' גורודצקי לילך ,גב' פיינווייץ
סטודנטים104 - 105-
 80206-01מבוא לפיזיולוגיה של החי
סטודנטים61 - 105-גב' בידה אור ,גב'
גורודצקי לילך ,גב'
פיינווייץ אנה

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
17:00-18:00
 80206-05מבוא לפיזיולוגיה שלא'החי

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
תרגיל

16:00-17:00
 80206-06מבוא לפיזיולוגיה שלא'החי
16:00-17:00
 80206-07מבוא לפיזיולוגיה שלא'החי
16:00-18:00
 80206-10מבוא לפיזיולוגיה שלג'החי

תרגיל
תרגיל
הרצאה

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'

מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
סטודנטים 6 - 105-גב' גורודצקי לילך,
0.5
1
גב' ישראל כהן
ג'ניפר ,גב' פיינווייץ
אנה
מבוא לפיזיולוגיה של החי
שלומית
80206-01
סטודנטים61 - 105-גב' ישראל כהן ג'ניפר ,גב' תם
0.5
1
 80206-01מבוא לפיזיולוגיה של החי
מ.ישראל 7 - 502-גב' תם שלומית
0.5
1
 80206-12מבוא
טבע  25 - 211-2ד"ר פז יואב
1
2
לפיזיולוגיה של החי
 80206-13מבוא
לפיזיולוגיה של החי
 80206-14מבוא
לפיזיולוגיה של החי
 80206-15מבוא
לפיזיולוגיה של החי
 80206-16מבוא
לפיזיולוגיה של החי
 80206-17מבוא
לפיזיולוגיה של החי
 80206-31מבוא
לפיזיולוגיה של החי
מבוא לפיזיולוגיה של החי
שלומית
80206-10
גב' ישראל כהן ג'ניפר ,גב' תם
סטודנטים101 - 105-
 80206-10מבוא לפיזיולוגיה של החי
גב' תם שלומית
סטודנטים102 - 105-
 80206-10מבוא לפיזיולוגיה של החי
משפטים132 - 305-גב' בידה אור ,גב' זעירא רעות
 80206-10מבוא לפיזיולוגיה של החי
מ.ישראל 4 - 502-גב' בידה אור ,גב' זעירא רעות
 80206-10מבוא לפיזיולוגיה של החי
סטודנטים 2 - 105-גב' בידה אור ,גב' זעירא רעות
 80206-10מבוא לפיזיולוגיה של החי
מ.ישראל 4 - 502-גב' בידה אור ,גב' זעירא רעות
 80206-31מבוא לפיזיולוגיה של החי
טבע  25 - 211-2ד"ר פז יואב
 80206-01מבוא
סטודנטים 3 - 105-גב' תם שלומית
לפיזיולוגיה של החי
 80206-10מבוא
לפיזיולוגיה של החי
 80206-30מבוא
לפיזיולוגיה של החי

80206-12
80206-13
80206-14
80206-15
80206-16
80206-17
80206-30
80206-31

הערה
דרישה משלימה
 80206-01מבוא לפיזיולוגיה של החי

09:00-10:00
מבוא לפיזיולוגיה שלג'החי
09:00-10:00
מבוא לפיזיולוגיה שלג'החי
10:00-11:00
מבוא לפיזיולוגיה שלג'החי
09:00-10:00
מבוא לפיזיולוגיה שלב'החי
08:00-09:00
מבוא לפיזיולוגיה שלב'החי
08:00-09:00
מבוא לפיזיולוגיה שלב'החי
14:00-16:00
מבוא לפיזיולוגיה שלג'החי
10:00-11:00
מבוא לפיזיולוגיה שלג'החי

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
הרצאה
תרגיל

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'

1
1
1
1
1
1
2
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
0.5

ד'10:00-12:00
ד'10:00-12:00

הרצאה
הרצאה

סמסטר א'
סמסטר א'

2
2

1
1

 80207-01מבוא לאקולוגיה
 80207-10מבוא לאקולוגיה

טבע 25 - 211-2
טבע 25 - 211-2

פרופ' ברמן-פרנק אילנה ,פרופ' פיין מעוז
פרופ' ברמן-פרנק אילנה ,פרופ' פיין מעוז

שם נושא קורס
קוד מלא
 80208-01גנטיקה כללית

מועד
ב'10:00-12:00
ג'11:00-12:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
הרצאה

דרישה משלימה
מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
חיים
כהןכללית
גנטיקה
 80208-02פרופ'
משפטים 1 - 304-פרופ' בן-ארויה שי ,פרופ' ויידס רן,
1.5
3
 80208-03גנטיקה כללית
משפטים1 - 304-
 80208-04גנטיקה כללית
 80208-05גנטיקה כללית
 80208-06גנטיקה כללית
 80208-07גנטיקה כללית
 80208-08גנטיקה כללית
 80208-09גנטיקה כללית
 80208-31גנטיקה כללית

 80208-01גנטיקה כללית

 80208-02גנטיקה כללית

א'13:00-14:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

"102ר אופיר-שוחט
סטודנטים - 105-ד
גלית ,ד"ר אורבך
אחיה ,גב' דוד קדוש
גלית ,גב' כרמון
עופרי ,גב' שריד שני

 80208-03גנטיקה כללית

א'13:00-14:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

 80208-04גנטיקה כללית

ב'15:00-16:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

גב' דוד קדוש גלית,
סטודנטים104 - 105-
גב' כרמון עופרי ,גב'
קורנפלד (צמח) הדר,
מר רבינזון חן ,גב'
שריד שני
 80208-01גנטיקה כללית
סטודנטים 1 - 105-ד"ר אופיר-שוחט
גלית ,ד"ר אורבך
אחיה ,גב' דוד קדוש
גלית ,גב' כרמון
עופרי ,מר רבינזון חן

 80208-05גנטיקה כללית

ב'15:00-16:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

 80208-01גנטיקה כללית

 80208-06גנטיקה כללית

א'17:00-18:00

תרגיל

סמסטר א'

1

0.5

 80208-01גנטיקה כללית

יהדות 115 - 404-גב' דוד קדוש גלית,
גב' כרמון עופרי ,גב'
קורנפלד (צמח) הדר,
מר רבינזון חן
כללית
גנטיקה הדר
קורנפלד (צמח)
80208-01
"102ר אופיר-שוחט גלית ,גב'
סטודנטים - 105-ד

הערה

שם נושא קורס
קוד מלא
 80208-07גנטיקה כללית
 80208-08גנטיקה כללית

מועד
א'17:00-18:00
א'12:00-13:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
תרגיל
סמסטר א'
תרגיל

דרישה משלימה
מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
הדרכללית
גנטיקה
80208-01צמח)
מ.ישראל 2 - 504-מר קופל דוד אליהו ,גב' קורנפלד (
0.5
1
 80208-01גנטיקה כללית
מר קופל דוד אליהו ,מר רבינזון חן
סטודנטים102 - 105-
0.5
1
 80208-10גנטיקה כללית
 80208-30גנטיקה כללית

 80208-09גנטיקה כללית
 80208-10גנטיקה כללית

ד'13:00-14:00
ב'10:00-12:00
ג'11:00-12:00

תרגיל
הרצאה

סמסטר א'
סמסטר א'

1
3

0.5
1.5

 80208-01גנטיקה כללית
מר קופל דוד אליהו
סטודנטים101 - 105-
חיים
כהןכללית
גנטיקה
 80208-08פרופ'
משפטים 1 - 304-פרופ' בן-ארויה שי ,פרופ' ויידס רן,
 80208-12גנטיקה כללית
משפטים1 - 304-
 80208-13גנטיקה כללית
 80208-14גנטיקה כללית
 80208-15גנטיקה כללית
 80208-16גנטיקה כללית
 80208-17גנטיקה כללית
 80208-18גנטיקה כללית
 80208-19גנטיקה כללית
 80208-31גנטיקה כללית

גנטיקה כללית
גנטיקה כללית
גנטיקה כללית
גנטיקה כללית
גנטיקה כללית
גנטיקה כללית
גנטיקה כללית
גנטיקה כללית
גנטיקה כללית

א'10:00-11:00
א'10:00-11:00
ב'08:00-09:00
ג'10:00-11:00
ב'09:00-10:00
ב'09:00-10:00
ג'10:00-11:00
ג'12:00-13:00
ב'10:00-12:00
ג'11:00-12:00

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
הרצאה

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'

1
1
1
1
1
1
1
1
3

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5

 80208-10גנטיקה כללית
סטודנטים 3 - 105-גב' גרוס עדי ,גב' שריד שני
 80208-10גנטיקה כללית
מ.ישראל 25 - 502-מרצי מחלקה ,גב' שריד שני
 80208-10גנטיקה כללית
גב' גרוס עדי
סטודנטים102 - 105-
 80208-10גנטיקה כללית
סטודנטים61 - 105-גב' גרוס עדי
 80208-10גנטיקה כללית
מר רבוח ישי
סטודנטים102 - 105-
 80208-10גנטיקה כללית
טבע 226 - 203-גב' גרוס עדי
 80208-10גנטיקה כללית
טבע 226 - 203-מרצי מחלקה
 80208-10גנטיקה כללית
מרצי מחלקה
חיים
כהןכללית
גנטיקה
 80208-08פרופ'
משפטים 1 - 304-פרופ' בן-ארויה שי ,פרופ' ויידס רן,
 80208-31גנטיקה כללית
משפטים1 - 304-

80208-12
80208-13
80208-14
80208-15
80208-16
80208-17
80208-18
80208-19
80208-30

הערה

מיועד למסלול ביולוגיה חישובית

מיועד למדעי המוח
מיועד למדעי המוח

שם נושא קורס
קוד מלא
 80208-31גנטיקה כללית

מועד
ג'12:00-13:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
תרגיל

80210-01
80210-10
80214-01
80214-10
80217-01

מבוא לאימונולוגיה א' 10:00-12:00הרצאה
מבוא לאימונולוגיה ג' 16:00-18:00הרצאה
מערכות' 12:00-14:00הרצאה
ד
פיזיולוגיה של
מערכות' 16:00-18:00הרצאה
ב
פיזיולוגיה של
לביולוגים הרצאה
08:00-10:00
מחשב
פתרון בעיות בעזרת ד'

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר א'

80217-12
80217-13
80217-14
80217-15
80217-16
80217-17
80218-30
80219-30
80220-30
80220-31
80221-30
80222-01
80222-30
80223-01

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
הרצאה
הרצאה
הרצאה
תרגיל
הרצאה
הרצאה
הרצאה
הרצאה

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר ב'

הרצאה

סמסטר א'

לביולוגים
12:00-14:00
מחשב
פתרון בעיות בעזרת ד'
לביולוגים
08:00-10:00
מחשב
פתרון בעיות בעזרת ב'
לביולוגים
08:00-10:00
פתרון בעיות בעזרת ג'מחשב
לביולוגים
10:00-12:00
מחשב
פתרון בעיות בעזרת א'
לביולוגים
15:00-17:00
מחשב
פתרון בעיות בעזרת ב'
לביולוגים
15:00-17:00
מחשב
פתרון בעיות בעזרת ב'
16:00-18:00
ספר לרפואה
סוגיות בהכנה לבית ג'
מערכות'12:00-14:00
ד
פיזיולוגיה של
א'14:00-16:00
ביולוגיה מולקולרית ג'
ביולוגיה מולקולרית דא''10:00-12:00
ב'14:00-16:00
ביולוגיה מולקולרית ב'
קלינים
08:00-10:00
ביוסטטיסטיקה מבואג'לניסויים
קלינים
08:00-10:00
ביוסטטיסטיקה מבואג'לניסויים
פיזיולוגיה של הצמח א'14:00-15:00
ה'12:00-14:00

 80224-01ביוטכנולוגיה בצמחיםג'14:00-16:00

מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
סטודנטים 3 - 105-גב' שחר יעל
0.5
1

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3

2

דרישה משלימה
 80208-01גנטיקה כללית
 80208-10גנטיקה כללית
 80208-30גנטיקה כללית

הערה

1
1
1
1
1

טבע  25 - 211-2פרופ' ברדה סעד מירה ,פרופ' כהן סיריל
פרופ' ברדה סעד מירה ,פרופ' כהן סיריל
טבע1 - 207-
משפטים 2 - 304-ד"ר פז יואב
ד"ר פז יואב
טבע1 - 207-
 80217-12פתרון בעיות
מר כהן תום
טבע1 - 207-
בעזרת מחשב לביולוגים
 80217-13פתרון בעיות
בעזרת מחשב לביולוגים
 80217-14פתרון בעיות
בעזרת מחשב לביולוגים
 80217-15פתרון בעיות
בעזרת מחשב לביולוגים
 80217-16פתרון בעיות
בעזרת מחשב לביולוגים
 80217-17פתרון בעיות
בעזרת מחשב לביולוגים

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1.5

פתרון בעיות בעזרת מחשב לביולוגים
עמוס
80217-01
טבע  17 - 211-2מר בכר ערן ,מר כהן תום ,שפר
טבע  17 - 211-2מר בכר ערן ,שפר עמוס 80217-01פתרון בעיות בעזרת מחשב לביולוגים
בעיות בעזרת מחשב לביולוגים
פינטו ישי
פתרון
80217-01מר
טבע  17 - 211-2מר לוי אברהם ,מר עזריה יהונתן,
 80217-01פתרון בעיות בעזרת מחשב לביולוגים
סטודנטים 4 - 105-מר לוי אברהם ,מר פינטו ישי
בעיות בעזרת מחשב לביולוגים
פתרוןיהונתן
80217-01עזריה
טבע  21 - 211-2מר לוי אברהם ,מרצי מחלקה ,מר
בעיות בעזרת מחשב לביולוגים
פתרוןיהונתן
80217-01עזריה
טבע  21 - 211-2מר לוי אברהם ,מרצי מחלקה ,מר
סטודנטים 5 - 105-פרופ' דון ירמיהו
משפטים 2 - 304-ד"ר פז יואב
ביולוגיה מולקולרית א'
תמר
80220-31
טבע  25 - 211-2פרופ' גינזברג דורון ,פרופ' גרשון
 80220-30ביולוגיה מולקולרית א'
גב' חרזי ריצ'ל
סטודנטים102 - 105-
טבע  25 - 211-2ד"ר הרשקוביץ גיתית ,פרופ' ניר אורי ,ד"ר קטקוף דן
מיועד לתלמידי תואר ראשון שנה ג'.
סטודנטים 3 - 105-גב' ישראל כהן ג'ניפר
_מיועד לתלמידי המכינה בלבד
סטודנטים 3 - 105-גב' ישראל כהן ג'ניפר
טבע  25 - 211-2פרופ' פרל-טרבס רפאל ,ד"ר שאול אורית
יהדות63 - 402-

1

יהדות63 - 402-

ד"ר שאול אורית

מיועד למסלול ביוטכנולוגיה

מיועד למסלול ביוטכנולוגיה

דרישה משלימה

הערה
בעבר היה קורס .80-214-02לא
ניתן לבטל הרישום גם בשינויים

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
10:00-12:00
מערכות'-מעבדה
ד
 80228-02פיזיולוגיה של

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
מעבדה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע310 - 212-
0.5
2

מרצים
מר אביבי מתן ,גב'
הירש מירב ,גב' וויס
ענבל ,גב' חזנסון
שרה אליזבת ,מר כץ
דניאל ,מרצי מחלקה,
ד"ר סון יהודית

14:00-16:00
מערכות-מעבדה
ג'
 80228-03פיזיולוגיה של

מעבדה

סמסטר ב'

2

0.5

טבע310 - 212-

מר אביבי מתן ,גב'
הירש מירב ,גב' וויס
ענבל ,גב' חזנסון
שרה אליזבת ,מר כץ
דניאל ,מרצי מחלקה

בעבר היה .80-214-03לא ניתן
לבטל הרישום גם בשינויים

14:00-16:00
מערכות-מעבדה
ג'
 80228-04פיזיולוגיה של

מעבדה

סמסטר ב'

2

0.5

טבע310 - 212-

מר אביבי מתן ,גב'
הירש מירב ,גב' וויס
ענבל ,גב' חזנסון
שרה אליזבת ,מר כץ
דניאל ,מרצי מחלקה

בעבר היה .80-214-04לא ניתן
לבטל את הקורס גם בשינויים.

10:00-12:00
מערכות'-מעבדה
ד
 80228-09פיזיולוגיה של

מעבדה

סמסטר ב'

2

0.5

טבע310 - 212-

מר אביבי מתן ,גב'
הירש מירב ,גב' וויס
ענבל ,גב' חזנסון
שרה אליזבת ,מר כץ
דניאל ,מרצי מחלקה,
ד"ר סון יהודית

לחישובית.היה .8021409לא
ניתן לבטל את הרישום גם
בשינויים.

14:00-16:00
מערכות'-מעבדה
א
 80228-12פיזיולוגיה של

מעבדה

סמסטר ב'

2

0.5

טבע310 - 212-

מר אביבי מתן ,גב'
וויס ענבל ,גב' חזנסון
שרה אליזבת ,גב' כי
טוב אביטל

בעבר הקורס היה -80-214
.12לא ניתן לבטל את הרישום גם
בשינויים

16:00-18:00
מערכות'-מעבדה
א
 80228-13פיזיולוגיה של

מעבדה

סמסטר ב'

2

0.5

טבע310 - 212-

מר אביבי מתן ,גב'
הירש מירב ,גב' וויס
ענבל ,גב' חזנסון
שרה אליזבת ,גב' כי
טוב אביטל

בעבר הקורס היה -80-214
.13לא ניתן לבטל את הרישום גם
בשינויים

דרישה משלימה

הערה
בעבר הקורס היה -80-214
.14לא ניתן לבטל הרישום גם
בשינויים

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
16:00-18:00
מערכות'-מעבדה
א
 80228-14פיזיולוגיה של

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
מעבדה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע310 - 212-
0.5
2

מרצים
מר אביבי מתן ,גב'
הירש מירב ,גב' וויס
ענבל ,גב' חזנסון
שרה אליזבת ,גב' כי
טוב אביטל

14:00-16:00
מערכות'-מעבדה
א
 80228-18פיזיולוגיה של

מעבדה

סמסטר ב'

2

0.5

טבע310 - 212-

מר אביבי מתן ,גב'
וויס ענבל ,גב' חזנסון
שרה אליזבת ,גב' כי
טוב אביטל

מדעי המוח.היה  .8021418לא
ניתן לבטל הרישום גם בשינויים

15:00-18:00
מעבדה
 80230-02פיזיולוגיה של הצמח-א'

מעבדה

סמסטר ב'

3

1

טבע1 - 212-

מר טופף מורן ,מר
לנדאו איתי ,ד"ר מילר
גד ,מרצי מחלקה ,גב'
סיאנוב רינת ,גב'
צימרמן מרים אילה,
גב' קדמי זרחיאני
עדי ,ד"ר שאול
אורית ,שפר עמוס

בעבר הקורס היה -80-223
.02לא ניתן לבטל את הרישום גם
בשינויים

15:00-18:00
מעבדה
 80230-03פיזיולוגיה של הצמח-א'

מעבדה

סמסטר ב'

3

1

טבע1 - 212-

מר טופף מורן ,מר
לנדאו איתי ,ד"ר מילר
גד ,מרצי מחלקה ,גב'
סיאנוב רינת ,גב'
צימרמן מרים אילה,
גב' קדמי זרחיאני
עדי ,ד"ר שאול
אורית ,שפר עמוס

בעבר הקורס היה -80-223
.03לא ניתן לבטל הרישום גם
בשינויים

15:00-18:00
מעבדה
 80230-04פיזיולוגיה של הצמח-א'

מעבדה

סמסטר ב'

3

1

טבע1 - 212-

מר טופף מורן ,מר
לנדאו איתי ,ד"ר מילר
גד ,מרצי מחלקה ,גב'
סיאנוב רינת ,גב'
צימרמן מרים אילה,
גב' קדמי זרחיאני
עדי ,ד"ר שאול
אורית ,שפר עמוס

בעבר הקורס היה -80-223
.04לא ניתן לבטל את הרישום גם
בשינויים

דרישה משלימה

הערה
בעבר הקורס היה -80-223
.05לא ניתן לבטל הרישום גם
בשינויים.

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
15:00-18:00
מעבדה
 80230-05פיזיולוגיה של הצמח-א'

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
מעבדה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע1 - 212-
1
3

מרצים
מר טופף מורן ,מר
לנדאו איתי ,ד"ר מילר
גד ,מרצי מחלקה ,גב'
סיאנוב רינת ,גב'
צימרמן מרים אילה,
גב' קדמי זרחיאני
עדי ,ד"ר שאול
אורית ,שפר עמוס

15:00-18:00
מעבדה
 80230-06פיזיולוגיה של הצמח-א'

מעבדה

סמסטר ב'

3

1

טבע1 - 212-

מר טופף מורן ,מר
לנדאו איתי ,ד"ר מילר
גד ,מרצי מחלקה ,גב'
סיאנוב רינת ,גב'
צימרמן מרים אילה,
גב' קדמי זרחיאני
עדי ,ד"ר שאול
אורית ,שפר עמוס

בעבר הקורס היה -80-223
.06לא ניתן לבטל הרישום גם
בשינויים

15:00-18:00
מעבדה
 80230-07פיזיולוגיה של הצמח-א'

מעבדה

סמסטר ב'

3

1

טבע1 - 212-

מר טופף מורן ,מר
לנדאו איתי ,ד"ר מילר
גד ,מרצי מחלקה ,גב'
סיאנוב רינת ,גב'
צימרמן מרים אילה,
גב' קדמי זרחיאני
עדי ,ד"ר שאול
אורית ,שפר עמוס

בעבר הקורס היה .80-223-07
לא ניתן לבטל הרישום גם
בשינויים.

 09:00-12:00מעבדה
מעבדה
 80231-01ביולוגיה מולקולרית -ה'

סמסטר ב'

3

1.5

טבע310 - 212-

גב' בן דוד עמית ,גב'
גוליק ענבר ,כהן-
חלמיש סמדר ,מר
מזרחי יוסי ,גב' עטרי
נופר ,גב' פלדמן
(קסלר) טל ,גב' פפא
רחימי רוני

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
15:00-18:00
מעבדה
 80231-02ביולוגיה מולקולרית -ד'

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
מעבדה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע310 - 212-
1.5
3

מרצים
גב' אחדות הדס ,גב'
בן-ישי רקפת רות,
גב' גוליק ענבר ,גב'
דקר קטרין ,מר
מזרחי יוסי ,גב' עטרי
נופר ,גב' פלדמן
(קסלר) טל ,גב' פפא
רחימי רוני

16:00-19:00
 80231-03ביולוגיה מולקולרית -ג'מעבדה

מעבדה

סמסטר ב'

3

1.5

טבע310 - 212-

ד"ר אוקון איתן ,גב'
אחדות הדס ,גב' בן
דוד עמית ,גב' בן-ישי
רקפת רות ,גב' דקר
קטרין ,מר מזרחי
יוסי ,גב' קומרובסקי
נלי

12:00-15:00
מעבדה
 80231-08ביולוגיה מולקולרית -ד'

מעבדה

סמסטר ב'

3

1.5

טבע310 - 212-

גב' גולדשטיין הודיה,
גב' גם זה לטובה חן,
גב' ורהפטיג גל ,גב'
חזנסון שרה אליזבת,
מר מזרחי יוסי ,גב'
פישמן רותי ,גב'
קומרובסקי נלי

12:00-15:00
מעבדה
 80231-09ביולוגיה מולקולרית -ד'

מעבדה

סמסטר ב'

3

1.5

טבע310 - 212-

גב' גולדשטיין הודיה,
גב' גם זה לטובה חן,
גב' ורהפטיג גל ,גב'
חזנסון שרה אליזבת,
מר מזרחי יוסי ,גב'
פישמן רותי ,גב'
קומרובסקי נלי

א'08:00-11:00

מעבדה

סמסטר א'

1.5

טבע310 - 212-

מר אבן דן ,מר
ברנשטיין פיטר ,גב'
סוקוליק חיה מושקא,
מר רנד דניאל ,ד"ר
שרעבי ידידה

 80232-01ביוכימיה-מעבדה

3

דרישה משלימה

הערה

_מיועד לחישובית

מרצים
מר אבן דן ,גב' בראלי
צפנת ,מר מיוחס
רפאל ,גב' מרציאנו
איריס ,גב' סוקוליק
חיה מושקא
גב' בלובשטיין
ירמולאייב אולגה ,גב'
בראלי צפנת ,גב'
וסרמן טליה ,גב' לוי
פרלמוטר חיה ,ד"ר
קלט אינה ,גב' שובל
עדן

שם נושא קורס
קוד מלא
 80232-02ביוכימיה-מעבדה

מועד
ג'16:00-19:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
מעבדה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע310 - 212-
1.5
3

 80232-03ביוכימיה-מעבדה

א'11:00-14:00

מעבדה

סמסטר א'

3

1.5

טבע310 - 212-

 80232-08ביוכימיה-מעבדה

ד'09:00-12:00

מעבדה

סמסטר א'

3

1.5

טבע310 - 212-

גב' וסרמן טליה ,גב'
ורונצוב אביטל ,גב'
לוי פרבר מור ,מר
מיוחס רפאל ,גב'
קדמי זרחיאני עדי,
ד"ר קלט אינה ,גב'
שובל עדן

 80232-09ביוכימיה-מעבדה

ד'09:00-12:00

מעבדה

סמסטר א'

3

1.5

טבע310 - 212-

גב' וסרמן טליה ,גב'
ורונצוב אביטל ,גב'
לוי פרבר מור ,מר
מיוחס רפאל ,גב'
קדמי זרחיאני עדי,
ד"ר קלט אינה ,גב'
שובל עדן

 80232-12ביוכימיה-מעבדה

ב'15:00-18:00

מעבדה

סמסטר א'

3

1.5

טבע310 - 212-

גב' ורונצוב אביטל,
מר פיטרס לי ,גב'
פנט לימור ,ד"ר קלט
אינה ,מר רבוח ישי

 80232-13ביוכימיה-מעבדה

ד'13:00-16:00

מעבדה

סמסטר א'

3

1.5

טבע310 - 212-

 80232-14ביוכימיה-מעבדה

ד'16:00-19:00

מעבדה

סמסטר א'

3

1.5

טבע310 - 212-

גב' וסרמן דנית ,גב'
ורונצוב אביטל ,מר
עובדיה אביב ,גב'
פנט לימור
גב' וסרמן דנית

דרישה משלימה

הערה

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
08:00-10:00
מעבדה
 80233-01מבוא לאקולוגיה -ד'

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
מעבדה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע1 - 212-
0.5
2

מרצים
ד"ר אילוז דוד ,מר
טופף מורן ,ד"ר
יהושע ירון ,גב' כי
טוב אביטל ,גב' מאור-
לנדאו קרן ,מר
עמיצור אריה ,גב'
צובארי יעל

08:00-10:00
מעבדה
 80233-02מבוא לאקולוגיה -ד'

מעבדה

סמסטר א'

2

0.5

טבע1 - 212-

ד"ר אילוז דוד ,מר
טופף מורן ,ד"ר
יהושע ירון ,גב' כי
טוב אביטל ,גב' מאור-
לנדאו קרן ,מר
עמיצור אריה ,גב'
צובארי יעל

לא ניתן לבטל את הרישום לקורס

08:00-10:00
מעבדה
 80233-03מבוא לאקולוגיה -ד'

מעבדה

סמסטר א'

2

0.5

טבע1 - 212-

ד"ר אילוז דוד ,מר
טופף מורן ,ד"ר
יהושע ירון ,גב' כי
טוב אביטל ,גב' מאור-
לנדאו קרן ,מר
עמיצור אריה ,גב'
צובארי יעל

לא ניתן לבטל את הרישום לקורס

14:00-16:00
מעבדה
מבוא לאקולוגיה -ד'
14:00-16:00
מעבדה
מבוא לאקולוגיה -ד'
14:00-16:00
מעבדה
מבוא לאקולוגיה -ד'
כימיה אורגנית שנה בב''12:00-15:00

מעבדה
מעבדה
מעבדה
הרצאה

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'

2
2
2
3

0.5
0.5
0.5
1.5

מעבדה 0 -
מעבדה 0 -
מעבדה 0 -
טבע4 - 213-

גב' מאור-לנדאו קרן ,מרצי מחלקה ,גב' צובארי יעל
גב' מאור-לנדאו קרן ,מרצי מחלקה ,גב' צובארי יעל
גב' מאור-לנדאו קרן ,מרצי מחלקה ,גב' צובארי יעל
 80236-02כימיה אורגנית
פרופ' ביק ג'ררדו
שנה ב'
 80236-03כימיה אורגנית
שנה ב'
 80236-04כימיה אורגנית
שנה ב'
 80236-05כימיה אורגנית
שנה ב'
 80236-06כימיה אורגנית
שנה ב'
 80236-07כימיה אורגנית
שנה ב'
 80236-09כימיה אורגנית
שנה ב'

לא ניתן לבטל את הרישום לקורס
לא ניתן לבטל את הרישום לקורס
לא ניתן לבטל את הרישום לקורס

תרגיל
תרגיל

סמסטר א'
סמסטר א'

1
1

0.5
0.5

סטודנטים 6 - 105-גב' בלוסטוצקי אנה
גב' קאופמן נגה
סטודנטים104 - 105-

80233-04
80233-05
80233-06
80236-01

 80236-02כימיה אורגנית שנה בא''12:00-13:00
 80236-03כימיה אורגנית שנה בא''12:00-13:00

דרישה משלימה

הערה

 80236-01כימיה אורגנית שנה ב'
 80236-01כימיה אורגנית שנה ב'

קוד מלא
80236-04
80236-05
80236-06
80236-07
80236-09
80236-10

מועד
שם נושא קורס
כימיה אורגנית שנה בא''16:00-17:00
כימיה אורגנית שנה בא''16:00-17:00
ג'10:00-11:00
כימיה אורגנית שנה ב'
ג'10:00-11:00
כימיה אורגנית שנה ב'
כימיה אורגנית שנה בד''14:00-15:00
כימיה אורגנית שנה בב''12:00-15:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
תרגיל
סמסטר א'
תרגיל
סמסטר א'
תרגיל
סמסטר א'
תרגיל
סמסטר א'
תרגיל
סמסטר א'
הרצאה

80236-12
80236-13
80236-14
80236-15
80236-16
80236-17

כימיה אורגנית שנה בא''11:00-12:00
ג'10:00-11:00
כימיה אורגנית שנה ב'
כימיה אורגנית שנה בד''12:00-13:00
כימיה אורגנית שנה בד''12:00-13:00
כימיה אורגנית שנה בד''12:00-13:00
כימיה אורגנית שנה בד''12:00-13:00

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
מ.ישראל 2 - 504-ד"ר ריצ'מן מיכל
0.5
1
מ.ישראל 8 - 502-גב' בלוסטוצקי אנה
0.5
1
מ.ישראל 61 - 504-גב' קאופמן נגה
0.5
1
מ.ישראל 62 - 504-ד"ר ריצ'מן מיכל
0.5
1
סטודנטים61 - 105-גב' קאופמן נגה
0.5
1
פרופ' ביק ג'ררדו
טבע4 - 213-
1.5
3

1
1
1
1
1
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

הערה
דרישה משלימה
 80236-01כימיה אורגנית שנה ב'
 80236-01כימיה אורגנית שנה ב'
 80236-01כימיה אורגנית שנה ב'
 80236-01כימיה אורגנית שנה ב'
מיועד למסלול ביולוגיה חישובית
 80236-01כימיה אורגנית שנה ב'
 80236-12כימיה אורגנית
שנה ב'
 80236-13כימיה אורגנית
שנה ב'
 80236-14כימיה אורגנית
שנה ב'
 80236-15כימיה אורגנית
שנה ב'
 80236-16כימיה אורגנית
שנה ב'
 80236-17כימיה אורגנית
שנה ב'

 80236-10כימיה אורגנית שנה ב'
סטודנטים 5 - 105-מר יצחק דניאל ,ד"ר ריצ'מן מיכל
 80236-10כימיה אורגנית שנה ב'
משפטים133 - 305-מר יצחק דניאל
 80236-10כימיה אורגנית שנה ב'
מ.ישראל 25 - 502-ד"ר ריצ'מן מיכל
 80236-10כימיה אורגנית שנה ב'
מ.ישראל 26 - 502-גב' קאופמן נגה
 80236-10כימיה אורגנית שנה ב'
סטודנטים 4 - 102-מר יצחק דניאל
 80236-10כימיה אורגנית שנה ב'
מ.ישראל 2 - 502-מר רוזן אליצור ,ד"ר ריצ'מן מיכל

סוג מפגש תקופה
מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
סמסטר ב'
14:00-16:00א הרצאה
והנדסה גנטית
 80242-01ביולוגיה מוליקולרית ה'

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע4 - 213-
1
2

14:00-16:00א תרגיל
והנדסה גנטית
 80242-02ביולוגיה מוליקולרית ד'

סמסטר ב'

2

1

14:00-16:00א תרגיל
והנדסה גנטית
 80242-03ביולוגיה מוליקולרית ד'

סמסטר ב'

2

1

דרישה משלימה
מרצים
ביולוגיה
תמר
80242-02
פרופ' גינזברג דורון ,פרופ' גרשון
מוליקולרית והנדסה גנטית א
 80242-03ביולוגיה
מוליקולרית והנדסה גנטית א
 80242-04ביולוגיה
מוליקולרית והנדסה גנטית א
 80242-05ביולוגיה
מוליקולרית והנדסה גנטית א
 80242-06ביולוגיה
מוליקולרית והנדסה גנטית א
 80242-07ביולוגיה
מוליקולרית והנדסה גנטית א
 80242-09ביולוגיה
מוליקולרית והנדסה גנטית א
 80242-18ביולוגיה
מוליקולרית והנדסה גנטית א
 80242-19ביולוגיה
מוליקולרית והנדסה גנטית א

הערה

 80242-01ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א

מ.ישראל103 - 505-גב' גרוס כרמל
אילנה ,ד"ר
הרשקוביץ גיתית ,גב'
לוי נופר ,מר שלום
יעקב
משפטים133 - 305-פרופ' גינזברג דורון 80242-01 ,ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א
גב' גרוס כרמל
אילנה ,גב' לוי נופר,
מר שלום יעקב

סוג מפגש תקופה
מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
סמסטר ב'
14:00-16:00א תרגיל
והנדסה גנטית
 80242-04ביולוגיה מוליקולרית ג'

80242-05
80242-06
80242-07
80242-09

14:00-16:00א
והנדסה גנטית
ביולוגיה מוליקולרית ג'
10:00-12:00א
והנדסה גנטית
ביולוגיה מוליקולרית ד'
10:00-12:00א
והנדסה גנטית
ביולוגיה מוליקולרית ד'
16:00-18:00א
והנדסה גנטית
ביולוגיה מוליקולרית ג'

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

14:00-16:00א הרצאה
והנדסה גנטית
 80242-10ביולוגיה מוליקולרית ג'

80242-12
80242-13
80242-14
80242-15
80242-16
80242-17
80242-18
80242-19

10:00-12:00א
והנדסה גנטית
ביולוגיה מוליקולרית א'
10:00-12:00א
והנדסה גנטית
ביולוגיה מוליקולרית א'
10:00-12:00א
והנדסה גנטית
ביולוגיה מוליקולרית א'
10:00-12:00א
והנדסה גנטית
ביולוגיה מוליקולרית א'
12:00-14:00א
והנדסה גנטית
ביולוגיה מוליקולרית ב'
12:00-14:00א
והנדסה גנטית
ביולוגיה מוליקולרית ב'
12:00-14:00א
והנדסה גנטית
ביולוגיה מוליקולרית ה'
10:00-12:00א
והנדסה גנטית
ביולוגיה מוליקולרית ה'

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
משפטים132 - 305-ד"ר אופיר-שוחט
1
2
גלית ,גב' גרינשטיין
אלינה ,ד"ר הנדל איל,
גב' מאיר שימרית

הערה
דרישה משלימה
 80242-01ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א

ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א
שימרית
80242-01
משפטים133 - 305-גב' גרינשטיין אלינה ,גב' מאיר
מוליקולרית והנדסה גנטית א
ביולוגיהחן דנה ריי
80242-01איל ,גב'
מ.ישראל 5 - 505-ד"ר אופיר-שוחט גלית ,ד"ר הנדל
 80242-01ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א
מ.ישראל 62 - 504-גב' חן דנה ריי
ביולוגיה חישובית
גנטית א
למסלול
והנדסה
מיועד
סטודנטים 2 - 105-גב' גרינשטיין אלינה 80242-01 ,ביולוגיה מוליקולרית
ד"ר הנדל איל ,ד"ר
הרשקוביץ גיתית

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

2
2
2
2

1
1
1
1

סמסטר ב'

2

1

טבע 25 - 211-2

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

 80242-10ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א
סטודנטים 3 - 105-פרופ' גרשון תמר ,גב' חרזי ריצ'ל
 80242-10ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א
סטודנטים 4 - 105-גב' חרזי ריצ'ל ,מרצי מחלקה
 80242-10ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א
מ.ישראל 7 - 502-גב' סלוצקין אנה
 80242-10ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א
מ.ישראל 8 - 502-גב' לוי נופר
 80242-10ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א
מ.ישראל 61 - 504-מרצי מחלקה
 80242-10ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א
מ.ישראל 62 - 504-מרצי מחלקה
המחא
גנטית
למדעי
והנדסה
מיועד
 80242-01ביולוגיה מוליקולרית
מרצי מחלקה
סטודנטים101 - 105-
המחא
גנטית
למדעי
והנדסה
מיועד
 80242-01ביולוגיה מוליקולרית
מ.ישראל103 - 505-מרצי מחלקה

ביולוגיה
תמר
80242-12
פרופ' גינזברג דורון ,פרופ' גרשון
מוליקולרית והנדסה גנטית א
 80242-13ביולוגיה
מוליקולרית והנדסה גנטית א
 80242-14ביולוגיה
מוליקולרית והנדסה גנטית א
 80242-15ביולוגיה
מוליקולרית והנדסה גנטית א
 80242-16ביולוגיה
מוליקולרית והנדסה גנטית א
 80242-17ביולוגיה
מוליקולרית והנדסה גנטית א

דרישה משלימה

הערה
מיועד למורחב ,קורס בחירה

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
מעבדה08:00-12:00
ד'
 80244-01מיקרוביולוגיה -

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
מעבדה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע1 - 212-
1
4

מרצים
מר אייזלר יובל ,גב'
בלובשטיין ירמולאייב
אולגה ,גב' בלניק
יאנה ,גב' גלעדי לירן,
גב' דודקביץ רעות,
גב' וולקובה דריה ,מר
זכריה אלי ,גב' לב-
וחניש יעל ,מר מזרחי
יוסי ,ד"ר סנדרסקי
אלאונורה

מעבדה08:00-12:00
ד'
 80244-02מיקרוביולוגיה -

מעבדה

סמסטר ב'

4

1

טבע1 - 212-

מר אייזלר יובל ,גב'
בלובשטיין ירמולאייב
אולגה ,גב' בלניק
יאנה ,גב' גלעדי לירן,
גב' דודקביץ רעות,
גב' וולקובה דריה ,מר
זכריה אלי ,גב' לב-
וחניש יעל ,מר מזרחי
יוסי ,ד"ר סנדרסקי
אלאונורה

מיועד למורחב ,קורס בחירה

מעבדה08:00-12:00
ד'
 80244-03מיקרוביולוגיה -

מעבדה

סמסטר ב'

4

1

טבע1 - 212-

מר אייזלר יובל ,גב'
בלובשטיין ירמולאייב
אולגה ,גב' בלניק
יאנה ,גב' גלעדי לירן,
גב' דודקביץ רעות,
גב' וולקובה דריה ,מר
זכריה אלי ,גב' לב-
וחניש יעל ,מר מזרחי
יוסי ,ד"ר סנדרסקי
אלאונורה

מיועד למורחב ,קורס בחירה

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
מעבדה08:00-12:00
ד'
 80244-04מיקרוביולוגיה -

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
מעבדה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע1 - 212-
1
4

מעבדה08:00-12:00
ב'
 80244-12מיקרוביולוגיה -

מעבדה

סמסטר ב'

4

1

מעבדה 0 -

מעבדה08:00-12:00
ב'
 80244-13מיקרוביולוגיה -
מעבדה08:00-12:00
ב'
 80244-14מיקרוביולוגיה -

מעבדה
מעבדה

סמסטר ב'
סמסטר ב'

4
4

1
1

מעבדה 0 -
טבע1 - 212-

מעבדה08:00-12:00
ב'
 80244-15מיקרוביולוגיה -

מעבדה

סמסטר ב'

4

1

טבע1 - 212-

מעבדה08:00-12:00
ב'
 80244-16מיקרוביולוגיה -

מעבדה

סמסטר ב'

4

1

טבע1 - 212-

מעבדה08:00-12:00
ב'
 80244-17מיקרוביולוגיה -

מעבדה

סמסטר ב'

4

1

טבע1 - 212-

1
1
1
1

סטודנטים1 - 102-
משפטים3 - 304-
מ.ישראל1 - 505-
מ.ישראל1 - 505-

א' 18:00-20:00ש.מחלקה שנתי
שעות מחלקה
סמסטר א'
תרפייה תאית וגנטיתב' 10:00-12:00הרצאה
סמסטר ב'
 16:00-18:00הרצאה
אקטואלית
ד'
ביולוגיה והלכה
סמסטר א'
 14:00-16:00הרצאה
ביולוגיה התפתחותיתה'של צמחים
סמסטר ב'
של האצות
הרצאה
10:00-12:00הגדולה
לביוטכנולוגיה  -החשיבות
ב'
מהסביבה

2

סמסטר ב'
הגדולה של האצות
 80320-02מהסביבה לביוטכנולוגיה  -החשיבות סיור

1

0.5

סמסטר ב'
סמסטר ב'

2
2

1
1

80300-01
80312-01
80314-01
80316-01
80320-01

העובר הרצאה
10:00-12:00
 80322-01עולם הצומח-ביולוגיהא'של צמחי
העובר מעבדה
12:00-14:00
 80322-02עולם הצומח-ביולוגיהא'של צמחי

2
2

2
2

2

מרצים
מר אייזלר יובל ,גב'
בלובשטיין ירמולאייב
אולגה ,גב' בלניק
יאנה ,גב' גלעדי לירן,
גב' דודקביץ רעות,
גב' וולקובה דריה ,מר
זכריה אלי ,גב' לב-
וחניש יעל ,מר מזרחי
יוסי ,ד"ר סנדרסקי
אלאונורה

דרישה משלימה

גב' גלעדי לירן ,מר
זכריה אלי ,ד"ר
סנדרסקי אלאונורה
גב' גלעדי לירן ,גב' מאור-לנדאו קרן ,גב' סובן שירן
מרצי מחלקה ,גב' נתן
מיכל ,גב' סובן שירן,
גב' פנט עינת
מרצי מחלקה ,גב' נתן
מיכל ,גב' סובן שירן,
גב' פנט עינת
מרצי מחלקה ,גב' נתן
מיכל ,גב' סובן שירן,
גב' פנט עינת
מרצי מחלקה ,גב' נתן
מיכל ,גב' סובן שירן,
גב' פנט עינת
טרם נקבע
ד"ר אורבך אחיה
פרופ' כסלו מרדכי
פרופ' פרל-טרבס רפאל ,ד"ר קולטאי חיננית
פרופ' ברמן-פרנק אילנה 80320-02מהסביבה
לביוטכנולוגיה  -החשיבות
הגדולה של האצות

הערה
מיועד למורחב ,קורס בחירה

מיועד למסלול ביוטכנולוגיה ,קורס חובה

מיועד למסלול ביוטכנולוגיה ,קורס חובה
מיועד למסלול ביוטכנולוגיה ,קורס חובה

מיועד למסלול ביוטכנולוגיה ,קורס חובה

מיועד למסלול ביוטכנולוגיה ,קורס חובה

מיועד למסלול ביוטכנולוגיה ,קורס חובה

פרופ' ברמן-פרנק אילנה 80320-01מהסביבה
לביוטכנולוגיה  -החשיבות
הגדולה של האצות
טבע2 - 212-
טבע2 - 212-

 80322-02עולם הצומח-ביולוגיה של צמחי העובר
ד"ר מלמד יואל
הצומח-ביולוגיה של צמחי העובר
עולםאסתר
80322-01שמול
ד"ר מלמד יואל ,גב' פלח לידן ,גב'

קוד מלא
80323-01
80323-02
80324-01
80327-01
80333-01
80338-01

סוג מפגש תקופה
מועד
שם נושא קורס
סמסטר א'
 08:00-10:00הרצאה
בארץ ישראל
אקולוגיה של הצומח ג'
סמסטר א'
סיור
אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל
סמסטר ב'
סמסטר ב'
הרצאה
לתנאי עקה
14:00-16:00
מנגנוני חישה ותגובהג'של צמחים
סמסטר א'
בצמחים' 14:00-16:00הרצאה
א
הנדסה גנטית
סמסטר א'
 10:00-12:00הרצאה
ומה שביניהם
המוח :זיכרון למידה ד'
סמסטר א'
נוירופיזיולוגיה תאית א' 10:00-12:00הרצאה
ה'10:00-12:00

 80339-01פאוניסטיקה
80339-02
80339-03
80340-01
80341-01

ו'08:00-10:00

הערה
דרישה משלימה
מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
נוספת נא לבדוק באתר הפקולטה
ישראל
בעלות
בארץ
כרוך
"103ר שטיינברג נתנאל  80323-02אקולוגיה של הצומח
סטודנטים - 105-ד
1
2
אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל
נתנאל
80323-01
ד"ר מלמד יואל ,ד"ר שטיינברג
1.5
3
2
2
2
2
4

הרצאה

סמסטר א'

2

ו' 10:00-12:00מעבדה
פאוניסטיקה
סיור
פאוניסטיקה
פיזיולוגיה של הלב א' 12:00-13:00הרצאה
ה' 12:00-14:00הרצאה
התמיינות תאים
של בעלי חיים
וצמחים:היבטים
מולקולרים
ואפגנטים מהגן
לגנום

סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

2

הרצאה
הרצאה
הרצאה

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'

2
2
4

א'12:00-14:00
 80345-01עיכול והפרשה
ג'08:00-10:00
 80348-01נוירואימונולוגיה
ב'08:00-10:00
 80352-01מיקרוביולוגיה
רפואית יחסי טפיל ה'12:00-14:00
מאכסן
וכמותרפוייטיקה

3
1
2

1
1
1
2

מ.ישראל 4 - 504-ד"ר מילר גד
סטודנטים 1 - 105-ד"ר שאול אורית
מ.ישראל 14 - 605-ד"ר אוקון איתן
פרופ' קורנגרין אלון
טבע1 - 207-
יהדות63 - 402-

1

 80339-02פאוניסטיקה
טבע 310 - 212-ד"ר נתן משה
 80339-03פאוניסטיקה
אוקסנה
פאוניסטיקה
קוריאצ'נקו
80339-01
טבע 310 - 212-מר כץ דניאל ,ד"ר נתן משה ,גב'
אוקסנה יתקיימו  7סיורים במסגרת הקורס .כרוך בעלות נוספת.
פאוניסטיקה
קוריאצ'נקו
80339-01
מר כץ דניאל ,ד"ר נתן משה ,גב'
סטודנטים 4 - 105-פרופ' שינברג אשר
סטודנטים 3 - 105-ד"ר חכים אופיר

1
1.5
0.5
1

1
1
2

_קורס חובה למסלול חישובית

כרוך בעלות נוספת נא לבדוק באתר הפקולטה

טבע 25 - 211-2
טבע 25 - 211-2
טבע221 - 203-
יהדות63 - 402-

ד"ר פז יואב
פרופ' ברודי חיה
פרופ' בנין אהוד,
פרופ' מיכאלי-
גולדברג שולמית,
שושני סיון

 80352-02מיקרוביולוגיה
רפואית יחסי טפיל מאכסן
וכמותרפוייטיקה
 80352-03מיקרוביולוגיה
רפואית יחסי טפיל מאכסן
וכמותרפוייטיקה

_לא ניתן לבטל את הרישום לקורס.

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
ב'10:00-12:00
 80352-02מיקרוביולוגיה
רפואית יחסי טפיל ה'08:00-10:00
מאכסן
וכמותרפוייטיקה

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
מעבדה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע1 - 212-
2
4
טבע1 - 212-

מרצים
מר אייזלר יובל ,גב'
בלובשטיין ירמולאייב
אולגה ,גב' בלניק
יאנה ,פרופ' בנין
אהוד ,גב' דודקביץ
רעות ,גב' וולקובה
דריה ,מר זנדר יצחק,
גב' לב-וחניש יעל ,מר
מזרחי יוסי ,גב' נתן
מיכל

דרישה משלימה
 80352-01מיקרוביולוגיה
רפואית יחסי טפיל מאכסן
וכמותרפוייטיקה

הערה
לא ניתן לבטל את הרישום לקורס

ב'10:00-12:00
 80352-03מיקרוביולוגיה
רפואית יחסי טפיל ה'08:00-10:00
מאכסן
וכמותרפוייטיקה

סמסטר א'

4

2

טבע1 - 212-
טבע1 - 212-

מר אייזלר יובל ,גב'
בלובשטיין ירמולאייב
אולגה ,גב' בלניק
יאנה ,פרופ' בנין
אהוד ,גב' דודקביץ
רעות ,גב' וולקובה
דריה ,מר זנדר יצחק,
גב' לב-וחניש יעל ,מר
מזרחי יוסי ,גב' נתן
מיכל

 80352-01מיקרוביולוגיה
רפואית יחסי טפיל מאכסן
וכמותרפוייטיקה

לא ניתן לבטל את הרישום לקורס

סמסטר ב'
הרצאה
המטולוגיות
14:00-16:00
לממאירויות
הבסיס המולקולארי ב'
סמסטר א'
 12:00-14:00הרצאה
ומולקולרית
ב'
וירולוגיה כללית
סמסטר א'
הרצאהחברתית
להתנהגות
14:00-16:00
הבסיס המולקולרי
ה'
החיים בקבוצה:
סמסטר א'
תהליכים בביוספרה ג' 16:00-18:00הרצאה
סמסטר א'
 14:00-16:00מעבדה
מולקולאריים
גישות מחקר בכלים ה'

2
2
2
2

1
1
1
1
1

טבע  25 - 211-2פרופ' אמריליו נינט
סטודנטים61 - 105-פרופ' שריד רונית
משפטים 3 - 304-ד"ר אופיר-שוחט גלית
פרופ' דובינסקי צבי
טבע4 - 213-
מר זכריה אלי ,מר
טבע1 - 212-
יגורוב יבגני ,גב' סובן
שירן ,מר רבוח ישי,
פרופ' שוורץ רקפת

1
1

פרופ' מיכאלי-גולדברג שולמית
סטודנטים101 - 105-
 80368-02מבוא
פרופ' לוי אורן
טבע2 - 212-
לאוקינוגרפיה ולימנולוגיה
 80368-03מבוא
לאוקינוגרפיה ולימנולוגיה

80353-01
80357-01
80360-01
80362-01
80366-01

מעבדה

ה' 10:00-12:00הרצאה
 80367-01עולם ה-RNA
 14:00-16:00הרצאה
ולימנולוגיה
 80368-01מבוא לאוקינוגרפיה ד'

סמסטר א'
סמסטר ב'

2

2
2

כרוך בעלות נוספת נא לבדוק באתר הפקולטה

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
16:00-18:00
ולימנולוגיה
 80368-02מבוא לאוקינוגרפיה ד'

 80368-03מבוא לאוקינוגרפיה ולימנולוגיה

 80370-01הישרדות-מנגנוני
הסתגלות
מיקרואורגניזמים
לעקות סביבה
 80373-01פיטופתולוגיה

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
מעבדה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע2 - 212-
1
2

מרצים
גב' אמיתי נורית ,מר
גירסוביץ ראובן ,מר
ויצמן אביתר ,פרופ'
לוי אורן ,גב' רוזנברג
יעל
גב' אמיתי נורית ,מר  80368-01מבוא לאוקינוגרפיה ולימנולוגיה
ויצמן אביתר ,ד"ר
יהושע ירון ,פרופ' לוי
אורן ,גב' רוזנברג יעל

סיור

סמסטר ב'

3

1.5

ב'14:00-16:00

הרצאה

סמסטר ב'

2

1

סטודנטים 1 - 105-פרופ' שוורץ רקפת

ג'10:00-12:00

הרצאה

סמסטר א'

1

מ.ישראל 1 - 505-פרופ' כהן יגאל

2

הערה
דרישה משלימה
 80368-01מבוא לאוקינוגרפיה ולימנולוגיה

סוג מפגש תקופה
מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
סמסטר א'
 14:00-16:00ב' הרצאה
והנדסה גנטית -
 80377-01ביולוגיה מולקולרית ג'

הערה
דרישה משלימה
מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
ביולוגיהקטקוף דן _קורס חובה במדעי המוח
אורי ,ד"ר
80377-02
משפטים 2 - 304-ד"ר הרשקוביץ גיתית ,פרופ' ניר
1
2
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'
 80377-03ביולוגיה
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'
 80377-04ביולוגיה
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'
 80377-05ביולוגיה
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'
 80377-06ביולוגיה
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'
 80377-07ביולוגיה
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'
 80377-08ביולוגיה
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'
 80377-09ביולוגיה
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'
 80377-18ביולוגיה
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'

 13:00-14:00ב' תרגיל
והנדסה גנטית -
 80377-02ביולוגיה מולקולרית ג'

סמסטר א'

1

0.5

משפטים133 - 305-גב' גלז רננה ,גב'
קדמי זרחיאני עדי,
גב' קייזר דניאלה ,גב'
שמאלוב קטרינה

 80377-01ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית  -ב'

 13:00-14:00ב' תרגיל
והנדסה גנטית -
 80377-03ביולוגיה מולקולרית ג'

סמסטר א'

1

0.5

מ.ישראל104 - 505-מר אשכנזי אסף ,גב'
גלז רננה ,גב' קדמי
זרחיאני עדי ,גב'
קייזר דניאלה ,גב'
שמאלוב קטרינה

 80377-01ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית  -ב'

סוג מפגש תקופה
מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
סמסטר א'
14:00-15:00ב' תרגיל
והנדסה גנטית -
 80377-04ביולוגיה מולקולרית ב'

הערה
דרישה משלימה
מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
מ.ישראל 14 - 604-ד"ר אילני עמיעל ,מר  80377-01ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית  -ב'
0.5
1
אשכנזי אסף ,גב'
קייזר דניאלה ,גב'
שמאלוב קטרינה

סמסטר א'

1

0.5

מ.ישראל 8 - 502-ד"ר אורבך אחיה ,מר  80377-01ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית  -ב'
אשכנזי אסף ,גב'
קייזר דניאלה ,גב'
שמאלוב קטרינה

80377-06
80377-07
80377-08
80377-09
80377-10

12:00-13:00ב'
והנדסה גנטית -
ביולוגיה מולקולרית א'
 16:00-17:00ב'
והנדסה גנטית -
ביולוגיה מולקולרית ג'
09:00-10:00ב'
והנדסה גנטית -
ביולוגיה מולקולרית ה'
13:00-14:00ב'
והנדסה גנטית -
ביולוגיה מולקולרית ד'
14:00-16:00ב'
והנדסה גנטית -
ביולוגיה מולקולרית ב'

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
הרצאה

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'

1
1
1
1
2

0.5
0.5
0.5
0.5
1

מולקולרית והנדסה גנטית  -ב'
אשכנזי אסף
ביולוגיה
 ,80377-01מר
מ.ישראל 2 - 502-ד"ר אורבך אחיה ,ד"ר אילני עמיעל
 80377-01ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית  -ב'
מ.ישראל105 - 505-ד"ר אילני עמיעל ,רינסקי מיקה
 80377-01ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית  -ב'
סטודנטים 1 - 105-רינסקי מיקה
ביולוגיה חישובית
גנטית  -ב'
למסלול
והנדסה
 80377-01ביולוגיה מולקולריתמיועד
מ.ישראל 2 - 504-ד"ר אילני עמיעל ,רינסקי מיקה
ביולוגיהקטקוף דן
אורי ,ד"ר
80377-11
טבע  25 - 211-2ד"ר הרשקוביץ גיתית ,פרופ' ניר
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'
 80377-12ביולוגיה
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'
 80377-13ביולוגיה
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'
 80377-14ביולוגיה
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'
 80377-15ביולוגיה
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'
 80377-16ביולוגיה
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'
 80377-17ביולוגיה
מולקולרית והנדסה גנטית -
ב'

80377-11
80377-12
80377-13
80377-14
80377-15
80377-16

15:00-16:00ב'
והנדסה גנטית -
ביולוגיה מולקולרית א'
 09:00-10:00ב'
והנדסה גנטית -
ביולוגיה מולקולרית ג'
16:00-17:00ב'
והנדסה גנטית -
ביולוגיה מולקולרית ב'
16:00-17:00ב'
והנדסה גנטית -
ביולוגיה מולקולרית ב'
 14:00-15:00ב'
והנדסה גנטית -
ביולוגיה מולקולרית ג'
 14:00-15:00ב'
והנדסה גנטית -
ביולוגיה מולקולרית ג'

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'

1
1
1
1
1
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

14:00-15:00ב' תרגיל
והנדסה גנטית -
 80377-05ביולוגיה מולקולרית ב'

מ.ישראל1 - 504-
מ.ישראל1 - 504-
סטודנטים2 - 105-
מ.ישראל61 - 504-
מ.ישראל2 - 502-
טבע226 - 203-

גב' חן דנה ריי
רינסקי מיקה
מרצי מחלקה
מרצי מחלקה
מרצי מחלקה
מרצי מחלקה

 80377-10ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית  -ב'
 80377-10ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית  -ב'
 80377-10ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית  -ב'
 80377-10ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית  -ב'
 80377-10ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית  -ב'
 80377-10ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית  -ב'

קוד מלא
80377-17
80377-18
80377-30
80382-01
80382-02
80384-01

סוג מפגש תקופה
מועד
שם נושא קורס
סמסטר א'
13:00-14:00ב' תרגיל
והנדסה גנטית -
ביולוגיה מולקולרית ד'
סמסטר א'
16:00-17:00ב' תרגיל
והנדסה גנטית -
ביולוגיה מולקולרית ב'
סמסטר א'
 14:00-16:00ב' הרצאה
והנדסה גנטית -
ביולוגיה מולקולרית ג'
סמסטר א'
ביוכימיה פיסיקלית א' 15:00-18:00הרצאה
סמסטר א'
ביוכימיה פיסיקלית א' 13:00-14:00תרגיל
סמסטר ב'
 10:00-12:00הרצאה
וחומר
ביופיסיקה של אור א'
א'14:00-15:00

80384-02
80385-01
80387-01
80388-01
80410-01
80411-01
80413-01
80414-01
80421-01
80430-01
80440-01
80450-01
80451-01
80452-01
80461-01
80470-01
80481-01
80490-01
80492-01
80494-01
80495-01
80496-01
80499-01
80500-01
80501-01
80501-02
80501-20

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר א'

 15:00-16:00תרגיל
וחומר
ביופיסיקה של אור א'
 12:00-14:00הרצאה
התגובה החיסונית
מנגנוני בקרה של ה'
 12:00-14:00הרצאה
בחיידקים
תהליכים חברתיים א'
 14:00-16:00הרצאה
ובקרה
תעלות יוניות מבנה א'
 16:00-18:00סמינריון
ביוטכנולוגיה
ב'
סמינריון מסלול
סמינריון
10:00-12:00ורפואית
ביולוגיה מוליקולרית
ה'
סמינריון מסלול
ורפואית
סמינריון
08:00-10:00תאית
ביולוגיה מולקולרית
ו'
סמינריון מסלול
 16:00-18:00סמינריון
ביוטכנולוגיה
א'
סמינריון מסלול
סמינריון
 08:00-10:00והצומח
מדעי הסביבה החי
ו'
סמינריון למסלול
ורפואית
סמינריון
08:00-10:00תאית
ביולוגיה מולקולרית
ו'
סמינריון מסלול
 08:00-10:00סמינריון
ביוטכנולוגיה
ו'
סמינריון מסלול
ורפואית
סמינריון
08:00-10:00תאית
ביולוגיה מולקולרית
ו'
סמינריון מסלול
ורפואית
סמינריון
 08:00-10:00תאית
ביולוגיה מולקולרית
ו'
סמינריון מסלול
ורפואית
סמינריון
08:00-10:00תאית
ביולוגיה מולקולרית
ו'
סמינריון מסלול
 08:00-10:00סמינריון
ביוטכנולוגיה
ו'
סמינריון מסלול
ורפואית
סמינריון
10:00-12:00תאית
ביולוגיה מולקולרית
ג'
סמינריון מסלול
ורפואית
תאיתסמינריון
16:00-18:00
ביולוגיה מולקולרית
ה'
סמנריון מסלול
 14:00-16:00סמינריון
ביוטכנולוגיה
ה'
סמינריון מסלול
 10:00-12:00סמינריון
ביוטכנולוגיה
ב'
סמינריון מסלול
 10:00-12:00סמינריון
ביוטכנולוגיה
ב'
סמינריון מסלול-
 14:00-16:00סמינריון
ביוטכנולוגיה
ד'
סמינריון מסלול
 08:00-10:00סמינריון
ביוטכנולוגיה
ו'
סמינריון במסלול
 12:00-14:00סמינריון
ביופיסיקה
ד'
סמינריון מסלול
התא מבנה ותפקוד ד' 14:00-17:00הרצאה
מבוא לביוטכנולוגיה ג' 08:00-10:00הרצאה
מבוא לביוטכנולוגיה ג' 10:00-12:00תרגיל
מבוא לביוטכנולוגיה א' 16:00-18:00הרצאה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
מ.ישראל25 - 502-
0.5
1
מ.ישראל62 - 505-
0.5
1
משפטים2 - 304-
1
2
מ.ישראל4 - 502-
1.5
3
סטודנטים3 - 102-
0.5
1
יהדות66 - 403-
1.5
3
משפטים- 305-
132
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2

0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5
1
1
1

הערה
דרישה משלימה
מרצים
 80377-10ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית  -ב'
מרצי מחלקה
המח ב'
גנטית -
למדעי
והנדסה
 80377-01ביולוגיה מולקולריתמיועד
מרצי מחלקה
ד"ר הרשקוביץ גיתית ,פרופ' ניר אורי ,ד"ר קטקוף דן
 80382-02ביוכימיה פיסיקלית
פרופ' האס אלישע
 80382-01ביוכימיה פיסיקלית
פרופ' האס אלישע
 80384-02ביופיסיקה של אור וחומר
פרופ' האס אלישע

 80384-01ביופיסיקה של אור וחומר

משפטים132 - 305-פרופ' האס אלישע
פרופ' ברדה סעד מירה
חדר מחלקה 0 -
פרופ' בנין אהוד
סטודנטים102 - 105-
"104ר פז יואב
סטודנטים - 105-ד
מ.ישראל 35 - 502-פרופ' גרשון תמר
מ.ישראל 35 - 502-פרופ' ידיד גל-משה
מ.ישראל 25 - 502-פרופ' כהן חיים
מ.ישראל 14 - 502-פרופ' גולדשטיין רון
מ.ישראל 2 - 502-פרופ' לוי אורן
מ.ישראל 2 - 504-פרופ' שב-טל ירון
יהדות 68 - 404-פרופ' בן-ארויה שי
פרופ' ברודי חיה
חדר מחלקה 0 -
פרופ' עופרן ינאי
סטודנטים105 - 105-
מ.ישראל 4 - 502-ד"ר פז יואב
פרופ' לבנון ארז יצחק
חדר מחלקה 0 -
מ.ישראל 35 - 502-פרופ' קורנבליט סיון
מ.ישראל 14 - 502-פרופ' בנין אהוד
מיועד לתלמידי פסגות בלבד
מ.ישראל 2 - 502-פרופ' שריד רונית
מ.ישראל 14 - 502-ד"ר אופיר-שוחט גלית
פרופ' גינזברג דורון
חדר מחלקה 0 -
מ.ישראל 41 - 502-פרופ' עפרוני סול
ד"ר אורבך אחיה
חדר מחלקה 0 -
מ.ישראל 65 - 605-פרופ' מאירוביץ אווה
ד"ר אופטובסקי ירדן ,ד"ר חכים אופיר
טבע4 - 213-
מיועד למסלול ביוטכנולוגיה
 80501-02מבוא לביוטכנולוגיה
טבע 221 - 203-ד"ר ברייטברט איל
 80501-01מבוא לביוטכנולוגיה
טבע 221 - 203-ד"ר ברייטברט איל ,גב' שמאי עדי
ד"ר ולדמן בן-אשר חיבה 80501-21מבוא
טבע1 - 207-
לביוטכנולוגיה
 80501-23מבוא
לביוטכנולוגיה

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
 80501-21מבוא לביוטכנולוגיה א'18:00-20:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
תרגיל

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע1 - 207-
1
2

 80501-22מבוא לביוטכנולוגיה א'12:00-14:00

הרצאה

סמסטר ב'

2

1

 80501-23מבוא לביוטכנולוגיה א'14:00-16:00

תרגיל

סמסטר ב'

2

1

10:00-14:00
גמעבדה
 80502-01מבוא לביוטכנולוגיה ' -

מעבדה

סמסטר א'

4

1

טבע310 - 212-

10:00-14:00
גמעבדה
 80502-02מבוא לביוטכנולוגיה ' -

מעבדה

סמסטר א'

4

1

טבע310 - 212-

דרישה משלימה
מרצים
מבוא
שמאי עדי
80501-20
ד"ר ולדמן בן-אשר חיבה ,גב'
לביוטכנולוגיה
 80501-22מבוא
לביוטכנולוגיה
גב' ישראל כהן ג'ניפר  80501-21מבוא
לביוטכנולוגיה
 80501-23מבוא
לביוטכנולוגיה
גב' ישראל כהן ג'ניפר  80501-20מבוא
לביוטכנולוגיה
 80501-22מבוא
לביוטכנולוגיה
גב' ארביב שיר ,מר
דרמון אליעזר ,גב'
כהן אורטל ,גב'
מרציאנו אודיה ,פרופ'
ניר אורי ,גב'
סוסנובסקי קטיה ,גב'
שוויקלי גרייס ,גב'
שיר הילה ,גב' שמאי
עדי ,ד"ר שפונגין סאלי
גב' ארביב שיר ,מר
דרמון אליעזר ,גב'
כהן אורטל ,גב'
מרציאנו אודיה ,פרופ'
ניר אורי ,גב'
סוסנובסקי קטיה ,גב'
שוויקלי גרייס ,גב'
שיר הילה ,גב' שמאי
עדי ,ד"ר שפונגין סאלי

הערה

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
10:00-14:00
גמעבדה
 80502-03מבוא לביוטכנולוגיה ' -

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
מעבדה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע310 - 212-
1
4

מרצים
גב' ארביב שיר ,מר
דרמון אליעזר ,גב'
כהן אורטל ,גב'
מרציאנו אודיה ,פרופ'
ניר אורי ,גב'
סוסנובסקי קטיה ,גב'
שוויקלי גרייס ,גב'
שיר הילה ,גב' שמאי
עדי ,ד"ר שפונגין סאלי

10:00-14:00
גמעבדה
 80502-04מבוא לביוטכנולוגיה ' -

מעבדה

סמסטר א'

1

טבע310 - 212-

גב' ארביב שיר ,מר
דרמון אליעזר ,גב'
כהן אורטל ,גב'
מרציאנו אודיה ,פרופ'
ניר אורי ,גב'
סוסנובסקי קטיה ,גב'
שוויקלי גרייס ,גב'
שיר הילה ,גב' שמאי
עדי ,ד"ר שפונגין סאלי

וכימוקינים הרצאה
14:00-16:00
ציטוקינים
ד'
אימונופתולוגיה,
א' 09:00-11:00הרצאה
המוח ותפקודיו
א' 11:00-12:00תרגיל
המוח ותפקודיו
 16:00-18:00הרצאה
בביוטכנולוגיה
היבטים משפטיים ד'
בביוטכנולוגיה הרצאה
16:00-18:00
ונהוליים
א'
היבטים כלכליים
 16:00-18:00הרצאה
ואנליטיקה
ה'
תהליכי הפרדה
ביולוגיה חישובית ה' 12:00-14:00הרצאה
ביולוגיה חישובית ה' 10:00-12:00תרגיל

סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

1
1
0.5
1
1
1
1
1

טבע  25 - 211-2פרופ' שרדני בנימין
 80505-02המוח ותפקודיו
טבע  25 - 211-2פרופ' ידיד גל-משה
משההמוח ותפקודיו
80505-01
טבע  25 - 211-2גב' ורהפטיג גל ,פרופ' ידיד גל-
חובה לשנים ב' וג' מסלול ביוטכנולוגיה
טבע  25 - 211-2ד"ר גוטליב וסטרמן בת עמי
חובה לשנים ב' וג' מסלול ביוטכנולוגיה
טבע  25 - 211-2פרופ' אביעזר דוד
חובה למסלול ביוטכנולוגיה
טבע 221 - 203-ד"ר פז יואב
 80512-02ביולוגיה חישובית מיועד למסלול ביולוגיה חישובית
משפטים134 - 305-פרופ' אונגר רון
 80512-01ביולוגיה חישובית
משפטים134 - 305-פרופ' אונגר רון

80503-01
80505-01
80505-02
80507-01
80508-01
80510-01
80512-01
80512-02

4

2
2
1
2
2
2
2
2

דרישה משלימה

הערה

שם נושא קורס
קוד מלא
 80513-01ביואינפורמטיקה

מועד
ד'10:00-12:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
הרצאה

מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
משפטים 2 - 304-פרופ' אונגר רון ,ד"ר
1
2
ולדמן בן-אשר חיבה,
פרופ' לבנון ארז
יצחק ,פרופ' עופרן
ינאי

דרישה משלימה
 80513-02ביואינפורמטיקה
 80513-03ביואינפורמטיקה
 80513-04ביואינפורמטיקה
 80513-05ביואינפורמטיקה
 80513-06ביואינפורמטיקה
 80513-07ביואינפורמטיקה
 80513-08ביואינפורמטיקה
 80513-10ביואינפורמטיקה

הערה

 80513-02ביואינפורמטיקה

ב'08:00-10:00

תרגיל

סמסטר ב'

2

1

טבע 17 - 211-2

גב' כזמה תמי ,ד"ר
לואינגר אילנה ,גב'
ניזרי  -מגנאג'י טלי,
גב' סרוסי פורטוגז
אביטל ,גב' פורת
חגית ,מר קניסבכר
בנימין

 80513-01ביואינפורמטיקה

 80513-03ביואינפורמטיקה

ה' 10:00-12:00תרגיל

סמסטר ב'

2

1

טבע 17 - 211-2

גב' כזמה תמי ,גב'
ניזרי  -מגנאג'י טלי,
גב' סרוסי פורטוגז
אביטל ,גב' פורת
חגית ,מר קניסבכר
בנימין

 80513-01ביואינפורמטיקה

 80513-04ביואינפורמטיקה
 80513-05ביואינפורמטיקה

ה' 12:00-14:00תרגיל
ה' 08:00-10:00תרגיל

סמסטר ב'
סמסטר ב'

2
2

1
1

טבע 17 - 211-2
טבע 17 - 211-2

ביואינפורמטיקה
שלום הלל
80513-01
גב' בוצ'ומנסקי אילנה ,מר רוט
מר אלשטיין בועז ,גב'  80513-01ביואינפורמטיקה
בוצ'ומנסקי אילנה ,מר
רוט שלום הלל

ביואינפורמטיקה
ביואינפורמטיקה
ביואינפורמטיקה
ביואינפורמטיקה

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

2
2
2
2

1
1
1
1

טבע 17 - 211-2
טבע 17 - 211-2
טבע 17 - 211-2
טבע 17 - 211-2

 80513-01ביואינפורמטיקה
מר אלשטיין בועז ,מרצי מחלקה
 80513-01ביואינפורמטיקה
מר אלשטיין בועז ,מרצי מחלקה
 80513-01ביואינפורמטיקה
גב' טננבאום מרים
ביואינפורמטיקה מיועד למסלול ביולוגיה חישובית
מחלקה
80513-10
ד"ר ולדמן בן-אשר חיבה ,מרצי

80513-06
80513-07
80513-08
80513-09

ב'12:00-14:00
ב'12:00-14:00
ב'10:00-12:00
ד'08:00-10:00

שם נושא קורס
קוד מלא
 80513-10ביואינפורמטיקה

מועד
ד'10:00-12:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
הרצאה

80513-12
80513-13
80513-14
80513-15
80513-16
80514-01
80515-01

א' 14:00-16:00תרגיל
ביואינפורמטיקה
ד' 08:00-10:00תרגיל
ביואינפורמטיקה
ג' 12:00-14:00תרגיל
ביואינפורמטיקה
ב' 14:00-16:00תרגיל
ביואינפורמטיקה
א' 10:00-12:00תרגיל
ביואינפורמטיקה
 12:00-14:00הרצאה
של ההזדקנות
ביולוגיה מולקולרית ה'
ג' 16:00-18:00הרצאה
מבוא לחישוב

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר א'

80515-09
80515-11
80517-01
80518-01
80519-01
80520-01
80521-01
80524-01
80525-01
80528-01
80532-01
80532-02
80533-01
80534-01

ג' 10:00-12:00תרגיל
מבוא לחישוב
ג' 14:00-16:00תרגיל
מבוא לחישוב
 09:00-10:00הרצאה
כחיות ניסוי
שימוש בבעלי חיים ה'
ב' 12:00-14:00הרצאה
אימונולוגיה ב'
 10:00-12:00הרצאה
בקרת גדילה ותמותהד'של תאים
הגרעין מבנה ותפקודב' 14:00-16:00הרצאה
המוחהרצאה
12:00-14:00
ממכרים על תפקוד
ג'
השפעת סמים
אימונולוגיה של סרטןה' 10:00-12:00הרצאה
התנהגות בעלי חיים ב' 12:00-14:00הרצאה
מעבדה בגנטיקה קלאסית ומולקולרית מעבדה
ביולוגיה של מדבר א' 10:00-12:00הרצאה
סיור
ביולוגיה של מדבר
א' 16:00-18:00הרצאה
אימונוגנטיקה
קליניים הרצאה
15:00-17:00
ביוסטטיסטיקה ומבאג'לנסויים

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
משפטים 2 - 304-פרופ' אונגר רון ,ד"ר
1
2
ולדמן בן-אשר חיבה,
פרופ' לבנון ארז
יצחק ,פרופ' עופרן
ינאי

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1

הערה
דרישה משלימה
 80513-01ביואינפורמטיקה מיועד למסלול ביוטכנולוגיה וביולוגיה חישובית
 80513-09ביואינפורמטיקה
 80513-12ביואינפורמטיקה
 80513-13ביואינפורמטיקה
 80513-14ביואינפורמטיקה
 80513-15ביואינפורמטיקה
 80513-16ביואינפורמטיקה

טבע  17 - 211-2ד"ר ולדמן בן-אשר חיבה 80513-10ביואינפורמטיקה
ביואינפורמטיקה
מחלקה
80513-10
טבע  17 - 211-2ד"ר ולדמן בן-אשר חיבה ,מרצי
 80513-10ביואינפורמטיקה
טבע  17 - 211-2ד"ר לואינגר אילנה
 80513-10ביואינפורמטיקה
טבע  17 - 211-2גב' טננבאום מרים
 80513-10ביואינפורמטיקה
טבע  17 - 211-2גב' טננבאום מרים ,גב' שלו לאה
פרופ' כהן חיים
טבע1 - 207-
רון מבוא לחישוב
80515-09
משפטים134 - 305-מר אברמוביץ רועי ,פרופ' אונגר
 80515-11מבוא לחישוב
 80515-01מבוא לחישוב
טבע  17 - 211-2ד"ר דניגר תרצה
 80515-01מבוא לחישוב
טבע  17 - 211-2ד"ר דניגר תרצה
משפטים134 - 305-ד"ר דרור מוטי
מ.ישראל 61 - 504-פרופ' מר רמית
פרופ' גינזברג דורון
טבע1 - 207-
מ.ישראל 5 - 505-פרופ' שב-טל ירון
משפטים 1 - 304-פרופ' ידיד גל-משה
משפטים 1 - 304-פרופ' כהן סיריל
ד"ר רוטרי נח
טבע4 - 213-
מר אביבי מתן ,פרופ' כהן חיים ,גב' מרציאנו אודיה
פרופ' שטיינברגר יוסף
סטודנטים105 - 105-
מר גירסוביץ ראובן ,פרופ' שטיינברגר יוסף
סטודנטים61 - 105-פרופ' מר רמית
 80534-02ביוסטטיסטיקה
טבע  21 - 211-2ד"ר לוי-דרומר רחל
ומבא לנסויים קליניים
 80534-03ביוסטטיסטיקה
ומבא לנסויים קליניים

מיועד למסלול ביוטכנולוגיה
מיועד למסלול ביוטכנולוגיה
מיועד למסלול ביוטכנולוגיה
מיועד למסלול ביוטכנולוגיה
מיועד למסלול ביוטכנולוגיה

מיועד למסלול ביולוגיה חישובית
מיועד למסלול ביופיסיקה_וביולוגיה חישובית
מיועד למסלול ביוטכנולוגיה

מעבדה מרוכזת בקיץ תשע"ז

סוג מפגש תקופה
מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
סמסטר ב'
קליניים תרגיל
14:00-15:00
 80534-02ביוסטטיסטיקה ומבאג'לנסויים
סמסטר ב'
 14:00-15:00תרגיל
 80534-03ביוסטטיסטיקה ומבאה'לנסויים קליניים
סמסטר ב'
 80535-01מודלים ביומתמטיים ה' 09:00-11:00הרצאה
סמסטר ב'
 80535-02מודלים ביומתמטיים ה' 11:00-12:00תרגיל
סמסטר א'
 80536-01ביורפואה מערכתית ה' 14:00-16:00הרצאה
סמסטר א'
הרצאה
 16:00-18:00בתא
העברת האותות
 80542-01גורמי גדילה ומנגנון ג'
סמסטר א'
 80548-01התא מבנה ותפקוד ב' 16:00-19:00הרצאה
סמסטר א'
 80548-30התא מבנה ותפקוד ב' 16:00-19:00הרצאה
סמסטר א'
 12:00-14:00הרצאה
מצבי עקה
 80554-01התמודדות התא עם א'
סמסטר ב'
ג' 14:00-16:00הרצאה
 80556-01פרקים בגנומיקה
סמסטר ב'
ג' 16:00-17:00תרגיל
 80556-02פרקים בגנומיקה
סמסטר ב'
 80557-01ביולוגיה התפתחותיתא' 10:00-12:00הרצאה
סמסטר ב'
 80557-02ביולוגיה התפתחותיתד' 08:00-10:00תרגיל
סמסטר א'
 08:00-10:00הרצאה
באאוקריוטים
ד'
 80558-01בקרת שעתוק
סמסטר ב'
 10:00-12:00הרצאה
 80559-01מעבדה על שבב -חזוןב'מול מציאות
סמסטר ב'
הרצאה
מתקדמות
14:00-16:00
לאנליזות גנטיות
ה'
 80560-01גישות חדישות
סמסטר א'
מעבדה
 80566-01מעבדת חקר במדעי הסביבה החי והצומח
סמסטר א'
מעבדה
 80566-02מעבדת חקר במדעי הסביבה החי והצומח

הערה
דרישה משלימה
מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
ביוסטטיסטיקה ומבא לנסויים קליניים
דרומר רחל
80534-01
טבע  21 - 211-2גב' ישראל כהן ג'ניפר ,ד"ר לוי-
0.5
1
טבע  21 - 211-2גב' ישראל כהן ג'ניפר  80534-01ביוסטטיסטיקה ומבא לנסויים קליניים
0.5
1
 80535-02מודלים ביומתמטיים
סטודנטים 1 - 105-פרופ' מר רמית
1
2
 80535-01מודלים ביומתמטיים
סטודנטים 1 - 105-מר קופל דוד אליהו
0.5
1
סטודנטים61 - 105-פרופ' עפרוני סול
1
2
מ.ישראל 2 - 505-פרופ' ברודי חיה
1
2
ד"ר אופטובסקי ירדן ,ד"ר חכים אופיר
טבע4 - 213-
1.5
3
ד"ר אופטובסקי ירדן ,ד"ר חכים אופיר
טבע4 - 213-
1.5
3
סטודנטים 4 - 105-פרופ' קורנבליט סיון
1
2
טבע  17 - 211-2פרופ' לבנון ארז יצחק
1
2
טבע  17 - 211-2גב' בוצ'ומנסקי אילנה ,פרופ' לבנון ארז יצחק
0.5
1
 80557-02ביולוגיה התפתחותית
סטודנטים 5 - 105-פרופ' ויידס רן
1
2
 80557-01ביולוגיה התפתחותית
מ.ישראל 7 - 504-פרופ' ויידס רן
1
2
מ.ישראל 6 - 504-פרופ' גרשון תמר
1
2
פרופ' גרבר דורון
סטודנטים102 - 105-
1
2
פרופ' בן-ארויה שי
טבע1 - 207-
1
2
פרופ' שוורץ רקפת
3
6
מר הורביץ רייל,
3
6
פרופ' לוי אורן ,פרופ'
פרל-טרבס רפאל,
ד"ר שאול אורית

מעבדה
 80566-03מעבדת חקר במדעי הסביבה החי והצומח
מעבדה
 80566-04מעבדת חקר במדעי הסביבה החי והצומח
מעבדה
 80567-01מעבדת חקר בביולוגיה מולקולרית ורפואית

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר א'

6

מעבדה
 80567-02מעבדת חקר בביולוגיה מולקולרית ורפואית

סמסטר א'

6

מעבדה
 80567-03מעבדת חקר בביולוגיה מולקולרית ורפואית

סמסטר ב'

מעבדה
 80567-04מעבדת חקר בביולוגיה מולקולרית ורפואית
מעבדה
 80567-05מעבדת חקר בביולוגיה מולקולרית ורפואית

סמסטר ב'
סמסטר א'

6
6

6

3
3
3

ד"ר אילני עמיעל ,ד"ר מילר גד ,פרופ' פיין מעוז
פרופ' ברמן-פרנק אילנה
ד"ר אופטובסקי ירדן,
ד"ר אוקון איתן ,פרופ'
גינזברג דורון

3

פרופ' בנין אהוד,
פרופ' ברודי חיה,
פרופ' גרשון תמר,
פרופ' דון ירמיהו,
פרופ' כהן סיריל
ד"ר אורבך אחיה,
פרופ' בן-ארויה שי,
פרופ' כהן חיים,
פרופ' מיכאלי-
גולדברג שולמית
פרופ' מר רמית ,פרופ' קורנגרין אלון
ד"ר אופיר-שוחט גלית

6

3

6

3
3

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
 80568-01מעבדת חקר בביוטכנולוגיה

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
מעבדה

 80568-02מעבדת חקר בביוטכנולוגיה

מעבדה

סמסטר א'

 80568-03מעבדת חקר בביוטכנולוגיה

מעבדה

סמסטר ב'

 80568-04מעבדת חקר בביוטכנולוגיה
 80568-05מעבדת חקר בביוטכנולוגיה

מעבדה
מעבדה

סמסטר ב'
סמסטר א'

מעבדה
מעבדת חקר מורחבת -סטודנטים מצטיינים
מעבדה
מעבדת חקר בביופיסיקה
פרוייקט מחקרי :דו ראשי פסיכולוגיה מעבדה
 14:00-16:00הרצאה
ה'חישובית
אלגוריתמים לביולוגיה
 16:00-17:00תרגיל
ה'חישובית
אלגוריתמים לביולוגיה
הרצאה
גיאולוגיה וגיאופיזיקה של הסביבה הימית

סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

2
1
4

80569-01
80571-01
80572-01
80585-01
80585-02
80640-01

 80648-01הכרת הפלנקטון

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
3
6

3

6

6

3

6

3
3

6

10
2
3

5
1
1.5
1
0.5
2

מרצים
ד"ר הנדל איל ,פרופ'
לבנון ארז יצחק,
פרופ' עפרוני סול,
פרופ' קורנבליט סיון

דרישה משלימה

הערה

פרופ' ברדה סעד
מירה ,פרופ' ברמן-
פרנק אילנה ,פרופ'
גולדשטיין רון ,פרופ'
גרבר דורון ,פרופ'
ויידס רן
ד"ר חכים אופיר ,ד"ר
מוטרו בנימין ,פרופ'
ניר אורי ,ד"ר שאול
אורית ,פרופ' שריד
רונית
פרופ' עופרן ינאי
פרופ' ידיד גל-משה,
ד"ר קורן לי ,ד"ר
קטקוף דן ,פרופ' שב-
טל ירון
פרופ' שריד רונית
מרצי מחלקה
מרצי מחלקה
פרופ' עפרוני סול
סטודנטים103 - 105-
גב' פיליפ חגית
סטודנטים103 - 105-
מרצי מחלקה

הרצאה

סמסטר ב'

4

2

מרצי מחלקה

הרצאה
 80655-01ביולוגיה ואקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת

סמסטר ב'

4

2

בר סוון ,וינטרס גדעון

_מיועד לחישובית-קורס חובה שנה ג'
ראה אתר המכון
הבינאוניברסיטאי באילת .רישום
לאחר אישור
ראה אתר המכון
הבינאוניברסיטאי באילת.רישום
לאחר אישור מהמכון
ראה אתר המכון
הבינאוניברסיטאי באילת.רישום
לאחר אישור מהמכון

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
 80657-01ביולוגיה של אלמוגים

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
הרצאה

הרצאה1
 80658-01הכרת המערכת הימית של מפרץ אילת-מחזור

סמסטר א'

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
3
6

סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר א'

4

סמסטר א'

4

09:00-11:00
 80671-01מודלים ביו-מתמטייםב'לרופאים
11:00-12:00
 80671-02מודלים ביו-מתמטייםב'לרופאים
09:00-11:00
לאנליזת הגנום
 80672-01שיטות מתקדמות ב'
ג'11:00-13:00

הרצאה
תרגיל
הרצאה

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר א'

4

80667-01
80668-01
80669-01
80670-01

קלינית תרגיל
09:00-11:00
באוריינטציה
 80670-02ביו-אינפורמטיקה ג'
ד'13:00-15:00

2

יעלה שקד

ראה אתר המכון
הבינאוניברסיטאי באילת.רישום
לאחר אישור מהמכון

4

2

קציר גדי ,שפיר שי ,ששר נדב

ראה אתר המכון
הבינאוניברסיטאי באילת.רישום
לאחר אישור מהמכון

2

1
1
1
1

מסלול סביבה וקיימות /תוכנית וולקני
מ.ישראל101 - 505-בר-טל אשר ,לאור יעל
מסלול סביבה וקיימות/תוכנית וולקני
יהדות 67 - 403-דג ארנון
מסלול סביבה וקיימות/קורס של קמפוס וולקני
מ.ישראל 7 - 504-הררי אלי
קלינית
רופאים
באוריינטציה
 80670-02ביו-אינפורמטיקה _תכנית
סטודנטים 3 - 102-פרופ' אונגר רון ,ד"ר אייל ערן
סטודנטים3 - 102-

1

סטודנטים 3 - 102-ד"ר ולדמן בן-אשר חיבה 80670-01ביו-אינפורמטיקה באוריינטציה קלינית
סטודנטים3 - 102-

1
0.5
2

תכנית הרופאים
לרופאים
____
 80671-02מודלים ביו-מתמטיים
סטודנטים 3 - 102-ד"ר יערי גור ,פרופ' מר רמית
הרופאים
לרופאים
מתמטייםתוכנית
_
מודלים ביו-
איתמר
80671-01
סטודנטים 3 - 102-מר קופל דוד אליהו ,מר קנטר
__תוכנית הרופאים
סטודנטים 3 - 102-פרופ' לבנון ארז יצחק
סטודנטים3 - 102-

4

האלמוגים סמסטר ב'
 80659-01התנהגות וחושים של בעלי חיים בשוניתהרצאה

למשאב 12:00-14:00הרצאה
ב'
פסולות ממטרד
אקולוגיה של האבקהד' 12:00-14:00הרצאה
בחרקים הרצאה
14:00-16:00
אקולוגיה של מערכותג'רבייה
קלינית הרצאה
11:00-13:00
באוריינטציה
ביו-אינפורמטיקה ב'
ד'11:00-13:00

דרישה משלימה
מרצים
פרופ' פיין מעוז ,צ'רנוב דן

הערה
ראה אתר המכון
הבינאוניברסיטאי באילת.רישום
לאחר אישור מהמכון

2
2

2
1

קלינייםהרופאים
____תכנית
 80673-02ביוסטטיסטיקה וניסויים

13:00-15:00
וניסויים קליניים
ב'
 80673-01ביוסטטיסטיקה
ד'09:00-11:00

הרצאה

סמסטר א'

4

1

סטודנטים 3 - 102-ד"ר לוי-דרומר רחל
סטודנטים3 - 102-

13:00-15:00
וניסויים קליניים
ג'
 80673-02ביוסטטיסטיקה
14:00-16:00
רפואית
 80674-01ביולוגיה מערכתית ב'
ד'09:00-11:00

תרגיל
הרצאה

סמסטר א'
סמסטר א'

2
4

1
1

קלינייםהרופאים
____תכנית
סטודנטים 3 - 102-גב' ישראל כהן ג'ניפר  80673-01ביוסטטיסטיקה וניסויים
תוכנית הרופאים
 80674-02ביולוגיה מערכתית_רפואית
פרופ' עופרן ינאי ,פרופ' עפרוני סול
חדר מחלקה 0 -
חדר מחלקה 0 -

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
14:00-16:00
רפואית
 80674-02ביולוגיה מערכתית ג'
ד'15:00-17:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
תרגיל

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
חדר מחלקה 0 -
2
4
חדר מחלקה 0 -

רפואיהרצאה
09:00-11:00
 80675-01אינפורמטיקה רפואיתב'-כריית מידע
ג'12:00-13:00

סמסטר א'

3

1

חדר מחלקה 0 -
חדר מחלקה 0 -

ד"ר טל רונן

רפואיתרגיל
10:00-12:00
 80675-02אינפורמטיקה רפואיתג'-כריית מידע
ב' 12:00-14:00הרצאה
 80676-01גנומיקה אישית
ד'11:00-13:00

סמסטר א'
סמסטר א'

2
4

1
1

חדר מחלקה 0 -
חדר מחלקה 0 -
חדר מחלקה 0 -

 80675-01אינפורמטיקה רפואית-כריית מידע רפואי
ד"ר טל רונן
אישית _תוכנית הרופאים
ינאי
גנומיקה
 '80676-02עופרן
פרופ' אונגר רון ,ד"ר טל רונן ,פרופ

סמסטר א'

3

1

חדר מחלקה 0 -
חדר מחלקה 0 -

____תכנית הרופאים

סמסטר ב'
 12:00-14:00הרצאה
ברפואיות
 80677-01סמינר בחישוביות ביו' -
סמסטר ב'
 14:00-17:00פרויקט
ביו-רפואית
 80678-01פרוייקט בחישוביות ב'
סמסטר א'
הרצאה 2באנגלית
 80679-01הכרת המערכת הימים של מפרץ אילת-מחזור

1

4

סטודנטים 3 - 102-פרופ' אונגר רון
סטודנטים 3 - 102-ד"ר טל רונן
גנין אמציה ,הולצמן רועי

3
3
2

1
1.5
1.5
1
1.5

סטודנטים61 - 105-ד"ר קולטאי חיננית ,קפולניק יורם
מ.ישראל205 - 507-ולר יהודה
מרצי מחלקה
טבע 226 - 203-עזרא דוד
משפטים134 - 305-בן-חור מני

2

1
1
3

סטודנטים 1 - 105-גרבר אלן ,גרסטל זאב
מינץ דרור ,סיטרין אדי
סטודנטים101 - 105-
בריקנר יצחק ,פרופ' לוי אורן

 80676-02גנומיקה אישית

80680-01
80681-01
80683-01
80684-01
80685-01

ג'13:00-15:00
ד'13:00-14:00

תרגיל

שורשיםהרצאה
10:00-12:00
של' מערכות
אקולוגיה וחקלאות ד
הרצאה
14:00-17:00וצמחים
גנומית בבעלי חיים
ד'
אנליזה וסלקציה
סדנה
סדנת מחשב
הסביבההרצאה
12:00-14:00
והשלכותיהם על
ג'
מחלות צמחים
ב' 10:00-13:00הרצאה
הקרקע כמערכת
הוליסטית ודינמית
התומכת במערכת
האקולוגית

 14:00-16:00הרצאה
המים ואויר
 80687-01זיהום סביבתי-קרקע' ,
סביבתית
ומיקרוביולוגיה הרצאה
מיקרוביאלית16:00-18:00
ג'
 80688-01אקולוגיה
אקוואטיות
 80689-01זמן ,תזמון ושעונים ביולוגים במערכות הרצאה

 80691-01מנגנוני ארס והגנה כימית בים

הרצאה

סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר א'

2
3

2

2

3

סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר א'

6

סמסטר א'

6

2

3

הערה
דרישה משלימה
מרצים
_____________תכנית הרופאים
ד"ר בן-חמו רותם ,גב'  80674-01ביולוגיה מערכתית רפואית
כהן-גדעוני מוריה ,גב'
פלד ספיר

גב' גל מורן

מרצי מחלקה

רפואי
הרופאים
כריית מידע
תוכנית
רפואית-
_
 80675-02אינפורמטיקה

 80676-01גנומיקה אישית

תוכנית הרופאים
ראה אתר המכון
הבינאוניברסיטאי באילת.רישום
לאחר אישור מהמכון
מסלול סביבה וקיימות/תוכנית וולקני
מסלול סביבה וקיימות/תוכנית וולקני
מסלול סביבה וקיימות/תוכנית וולקני
מסלול סביבה וקיימות/תוכנית וולקני

מסלול סביבה וקיימות/תוכנית וולקני
מסלול סביבה וקיימות/תוכנית וולקני
ראה אתר המכון
הבינאוניברסיטאי באילת.רישום
לאחר אישור מהמכון
ראה אתר המכון
הבינאוניברסיטאי באילת.רישום
לאחר אישור מהמכון

מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
 80692-01נושאים באוקיאנוגרפיה פיזיקלית

סוג מפגש תקופה
סמסטר א'
הרצאה

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
2
4

סמסטר א'
הרצאה בישראל
טבע וחקלאות
16:00-18:00
בניהול משאבי
 80693-01סוגיות סביבתיות ד'
סמסטר ב'
הרצאה
 80694-01נושאים נבחרים בביולוגיה של דגים

2

 80696-01סדימנטולוגיה
ימית:איסוף
דוגמאות ,תיעוד
וניתוח של
סדמנטים ממפרץ
אילת

הרצאה

סמסטר א'

4

 80697-01פוטוסינתזה ימית

הרצאה

סוף
הרצאה
 80698-01פרקים בביולוגיה ומיון של חסרי חוליות מים-

4

1
2

דרישה משלימה
מרצים
אשכנזי יוסף ,גילדור חזי

מ.ישראל105 - 604-פרבולוצקי אבי
מרצי מחלקה

הערה
ראה אתר המכון
הבינאוניברסיטאי באילת.רישום
לאחר אישור מהמכון
מסלול סביבה וקיימות/תוכנית וולקני
ראה אתר המכון
הבינאוניברסיטאי באילת.רישום
לאחר אישור מהמכון

2

גודמן-צ'רנו בברלי ,כץ תימור

ראה אתר המכון
הבינאוניברסיטאי באילת.רישום
לאחר אישור מהמכון

סמסטר ב'

6

3

פרופ' ברמן-פרנק אילנה ,צ'רנוב דן ,קרן ניר

ראה אתר המכון
הבינאוניברסיטאי באילת.רישום
לאחר אישור מהמכון

סמסטר ב'

4

2

בניהו יהודה

ראה אתר המכון
הבינאוניברסיטאי באילת.רישום
לאחר אישור מהמכון

2
3

1
1
1.5
2

80701-01
80702-01
80704-01
80710-01

מבוא לביולוגיה א' ד'10:00-12:00
מבוא לביולוגיה ב' ד'10:00-12:00
ביוכימיה למשניים ב'ה'08:00-11:00
מיקרוביולוגיה רפואיתב'08:00-10:00
ה'12:00-14:00

הרצאה
הרצאה
הרצאה
הרצאה

סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר א'

80710-30
80710-31
80716-01
80717-01
80749-01

מיקרוביולוגיה רפואיתב'08:00-10:00
מיקרוביולוגיה רפואיתב'12:00-14:00
16:00-18:00
המודרנית
א'
אתגרי הביולוגיה
ד'12:00-14:00
מבוא לכלכלה
א'10:00-12:00
כימיה כללית ב'
ה'10:00-12:00

הרצאה
תרגיל
הרצאה
הרצאה
הרצאה

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר ב'

2

4

2
2
2
2
4

1
1
1
1
2

משפטים 2 - 304-פרופ' פרל-טרבס רפאל
טבע  25 - 211-2ד"ר מוטרו בנימין ,ד"ר קורן לי
יהדות 66 - 403-ד"ר פז יואב
מיועד לשנה ג' .הרצאה
טבע 221 - 203-פרופ' בנין אהוד,
יהדות 63 - 402-פרופ' מיכאלי-
גולדברג שולמית,
שושני סיון
מיקרוביולוגיה רפואית
גולדברג שולמית
80710-31
פרופ' בנין אהוד ,פרופ' מיכאלי-
חדר מחלקה 0 -
 80710-30מיקרוביולוגיה רפואית
פרופ' בנין אהוד
יהדות9 - 404-
טבע  25 - 211-2ד"ר מוטרו בנימין
משפטים 2 - 304-ד"ר בר-אל רונן
כימיה כללית ב'
גליק צפרה
80749-02
מ.ישראל 9 - 502-פרופ' גורדון ארלין ,גב' רודניק
משפטים- 305-
132

שם נושא קורס
קוד מלא
 80749-02כימיה כללית ב'

מועד
א'14:00-15:00

סוג מפגש תקופה
סמסטר ב'
תרגיל

 80750-01מבוא לביולוגיה א'

א'10:00-12:00
ד'10:00-12:00

הרצאה

סמסטר א'

 80751-01מבוא לביולוגיה ב'

מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
סטודנטים 4 - 105-פרופ' גורדון ארלין,
0.5
1
פרופ' מסתאי יצחק,
גב' רודניק גליק צפרה

דרישה משלימה
 80749-01כימיה כללית ב'

2

יהדות 114 - 404-ד"ר קטקוף דן
סטודנטים6 - 105-

ג'10:00-12:00
ד'10:00-12:00

הרצאה

סמסטר ב'

4

2

סטודנטים 1 - 105-פרופ' גולדשטיין רון ,פרופ' ויידס רן
סטודנטים6 - 105-

מעבדה08:00-12:00
ב'
 80752-01מבוא לביולוגיה
 80753-01כימיה כללית א'
10:00-14:00
כללית' ואנליטית
ג
 80754-01מעבדה בכימיה

מעבדה
הרצאה
מעבדה

סמסטר ב'
סמסטר קיץ
סמסטר א' 4

4

2
2
2

גב' כהן שושנה
פרופ' גורדון ארלין ,גב' טבך בטינה
גב' טבך בטינה,
פרופ' מסתאי יצחק,
גב' רודניק גליק
צפרה ,גב' שדה
חגית ,מר שטיינמן
נועם

 80755-01כימיה אורגנית א'

א'14:00-16:00
ד'14:00-16:00

הרצאה

סמסטר א'

4

 80755-02כימיה אורגנית א'
 80756-01כימיה אורגנית ב'

ד'16:00-18:00
ב'14:00-16:00
ד'14:00-16:00

תרגיל
הרצאה

סמסטר א'
סמסטר ב'

2

80756-02
80757-01
80758-01
80758-02
80758-03
80759-01
80759-02
80761-01
80762-01
80762-02
80769-01
80800-01

4

סמסטר ב'
כימיה אורגנית ב' א' 12:00-13:00תרגיל
סמסטר ב'
מעבדה 14:00-18:00מעבדה
ג'
כימיה אורגנית
סמסטר א' 4
מבוא לפיסיקה א' ה' 12:00-16:00הרצאה
סמסטר א' 4
מבוא לפיסיקה א' א' 16:00-20:00תרגיל
סמסטר א' 4
מבוא לפיסיקה א' ג' 14:00-18:00מעבדה
סמסטר ב'
מבוא לפיסיקה ב' ה' 12:00-16:00הרצאה
סמסטר ב'
מבוא לפיסיקה ב' ד' 16:00-17:00תרגיל
סמסטר קיץ
הרצאה
חשבון אינפיניטסימלי
שנתי
תיזה
תיזה לתואר שני
שנתי
בחינה
תיזה לתואר שני
דיסרטציה שנתי
עבודת דוקטור
שנתי
עבודה
עבודה שוות ערך לתיזה

4

1
4

4
1

מעבדה 0 -
מעבדה 0 -

2

סטודנטים- 105-
104
טבע226 - 203-

0.5
2

מרדכיכימיה אורגנית א'
80755-01
סטודנטים61 - 105-מר גינזבורג אדם ,ד"ר ליבנה
 80756-02כימיה אורגנית ב'
פרופ' פרימר אריה
מ.ישראל- 604-
205
מ.ישראל- 505-
104
כימיה אורגנית ב'
אריה
80756-01
יהדות 68 - 404-מר גינזבורג אדם ,פרופ' פרימר
פרופ' פרימר אריה ,מר רוזן אליצור ,מר שטיינמן נועם
מעבדה 0 -
 80758-02מבוא לפיסיקה א'
טבע 226 - 203-ד"ר מינס רפאל
מבוא לפיסיקה א'
80758-01רפאל
מר דנציגר מיכאל משה ,ד"ר מינס
יהדות2 - 403-
גב' אליהו דפנה ,ד"ר מינס רפאל ,מר שכטמן לואיס PRE MED
מעבדה 0 -
 80759-02מבוא לפיסיקה ב'
מ.ישראל205 - 507-ד"ר מינס רפאל
 80759-01מבוא לפיסיקה ב'
מ.ישראל 2 - 504-ד"ר מינס רפאל ,מר שכטמן לואיס
קורס מרוכז
גב' גילת שירה ,ד"ר שיינר ארז
טרם נקבע
טרם נקבע
טרם נקבע
טרם נקבע

0.5
2
2
2
2
2
0.5
1.5

מר גינזבורג אדם,
ד"ר ליבנה מרדכי,
פרופ' פרימר אריה

הערה

 80755-02כימיה אורגנית א'

סוג מפגש תקופה
מועד
שם נושא קורס
קוד מלא
סמסטר ב'
תוצאות
ונתוח הרצאה
12:00-14:00
למכשור מדעי
 80801-01עקרונות פיזיקליים ה'

80802-01
80803-01
80805-01
80816-01
80841-01
80841-02

ה' 10:00-12:00הרצאה
וירוסים בצמחים
הרצאה
ברצף ה-DNA
10:00-12:00
ללא שינויים
אפיגנטיקה תורשה ב'
 08:00-10:00הרצאה
ביומולקולות
טכניקות מחקר של ד'
שיטות במחקר מבנה ודינמיקה בגרעין מעבדה
הרצאה
בעיות ביולוגיות בים האדום
מעבדה
בעיות ביולוגיות בים האדום

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר א'

80843-01
80843-02
80849-01
80852-01

הרצאה
מיקרוסקופית אור ואלקטרונים
מעבדה
מיקרוסקופית אור ואלקטרונים
הדמיה לביולוגים ה' 10:00-12:00הרצאה
מעבדה
שיטות בביולוגיה מולקולרית

 80852-02שיטות בביולוגיה מולקולרית

80855-01
80863-01
80864-01
80872-01
80873-01

10:00-12:00
למתקדמים
גנטיקה מולקולרית ד'
10:00-12:00
ביונקים
התפתחות עוברית ב'
שיטות למחקר האותות בתא
ד'14:00-16:00
כתיבה מדעית
אנליזות אימונולוגיות והפרת תאים

 80874-01שימוש בדגים ודו-חיים במחקר

דרישה משלימה

מרצים
שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
ד"ר איצקוביץ דבי,
טבע1 - 207-
1
2
ד"ר וכטל חיים ,ד"ר
ורוואק אלכסנדר ,ד"ר
לזר איתי
מ.ישראל104 - 505-פרופ' גפני ידידיה
1
2
משפטים133 - 305-ד"ר קטקוף דן
1
2
משפטים133 - 305-ד"ר ורוואק אלכסנדר
1
2
מעבדה מרוכזת
גב' הוכברג הודיה ,פרופ' שב-טל ירון
0.5
1
מתקיים באילת .כרוך בעלות נוספת.
האדום
הקורס
ביולוגיות בים
מעוז
בעיות
 80841-02פיין
גב' בר צליל ,ד"ר יהושע ירון ,פרופ'
1
2
 80841-01בעיות ביולוגיות בים האדום
גב' ברק לימור ,ד"ר
1
2
יהושע ירון ,מר לנדאו
איתי ,פרופ' פיין מעוז

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר ב'

2
2
4

1
1
1
2

מעבדה

סמסטר ב'

4

2

הרצאה
הרצאה
מעבדה
הרצאה
מעבדה

סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

2
3
2
4

1
1
1.5
1
2

מעבדה

סמסטר ב'

1

0.5

2

2

טבע 17 - 211-2

הערה

אלקטרוניתמרוכז
קורס
 80843-02מיקרוסקופיה
ד"ר לזר איתי ,פרופ' מליק צבי
מעבדה מרוכזת
 80843-01מיקרוסקופיה אלקטרונית
מר לוי עומר ,מר פינטו ישי
פרופ' גולדשטיין רון
מעבדה מרוכזת למתחילים
גב' ברק שירי ,מר
גבאי אורשי ,גב'
הוכברג הודיה ,ד"ר
הרשקוביץ גיתית ,מר
מיוחס רפאל ,ד"ר
קטקוף דן ,מר שי
אליעזר
מר ביבר גיא ,גב'
ברק שירי ,מר גבאי
אורשי ,ד"ר
הרשקוביץ גיתית,
ד"ר קטקוף דן ,גב'
קשמן רבקה

מעבדה מרוכזת_למתקדמים

סטודנטים 1 - 105-פרופ' ויידס רן
מ.ישראל104 - 505-ד"ר מוטרו בנימין
פרופ' ברודי חיה ,מר ברנשטיין פיטר ,מר רנד דניאל מעבדה מרוכזת
קבלה לקורס על ידי ראיון.יש לפנות למרצה הקורס.
מ.ישראל205 - 604-פרופ' מר רמית
מתקבלים אחר ראיון.
ד"ר איצקוביץ דבי,
מר לוי עומר ,ד"ר לזר
איתי ,גב' פנט עינת
ד"ר טינמן שמעון

קורס מרוכז_ 6.3-8.3.לתארים מתקדמים

שם נושא קורס
קוד מלא
 80900-01קולוקויום והוראה

מועד
ד'12:00-13:00
ד'12:00-13:00

סוג מפגש תקופה
קולוקויום סמסטר א'
סמסטר ב'

שע' סמ' א' שע' סמ' ב' נקודות חדר
טבע 25 - 211-2
1
1
טבע4 - 213-

מרצים
טרם נקבע

 80900-02קולוקויום והוראה

ה'14:00-16:00
ה'14:00-16:00

סמסטר א'
סמסטר ב'

טבע 25 - 211-2
משפטים2 - 304-

טרם נקבע

קולוקויום

ו' 10:00-11:00סמינריון
 80902-01סמינריון
ו' 10:00-11:00סמינריון
 80903-01סמינריון
ה' 10:00-11:00סמינריון
 80904-01סמינריון
ו' 10:00-11:00סמינריון
 80909-01סמינריון
ו' 10:00-11:00סמינריון
 80911-01סמינריון
ו' 10:00-11:00סמינריון
 80912-01סמינריון
ו' 10:00-11:00סמינריון
 80913-01סמינריון
ב' 10:00-11:00סמינריון
 80914-01סמינריון
ה' 16:00-17:00סמינריון
 80915-01סמינריון
ו' 10:00-11:00סמינריון
 80916-01סמינריון
ו' 10:00-11:00סמינריון
 80918-01סמינריון
ו' 10:00-11:00סמינריון
 80919-01סמינריון
ו' 10:00-11:00סמינריון
 80921-01סמינריון
ה' 16:00-17:00סמינריון
 80922-01סמינריון
א' 16:00-17:00סמינריון
 80923-01סמינריון
ד' 15:00-16:00סמינריון
 80924-01סמינריון
סביבה' 10:00-11:00סמינריון
ה
 80927-01סמינריון מסלול
ביוטכנולוגיה' 10:00-11:00סמינריון
ו
 80930-01סמינריון
 80931-01סמנריון ביוטכנולוגיהו' 10:00-11:00סמינריון
ביוטכנולוגיה' 10:00-11:00סמינריון
ו
 80932-01סמינריון
בביוטכנולוגיה 08:00-09:00סמינריון
ו'
 80933-01סמינריון
 11:00-12:00הרצאה
 80934-01שימוש בבע"ח כחיותד'ניסוי
ביוטכנולוגיה' 10:00-11:00סמינריון
ו
 80935-01סמינריון
בביוטכנולוגיה 10:00-11:00סמינריון
ו'
 80936-01סמינריון
בביוטכנולוגיה 12:00-13:00סמינריון
ב'
 80937-01סמינריון
 80941-01סמינריון ביוטכנולוגיהב' 16:00-17:00סמינריון
 80942-01סמינריון ביוטכנולוגיהב' 11:00-12:00סמינריון
 10:00-11:00סמינריון
ביוטכנולוגיה
ו'
 80947-01סמנריון מסלול
 16:00-18:00סמינריון
תיזה
 80961-01סמנריון-מסלול ללא ב'
 16:00-18:00סמינריון
מסלול ללא תיזה
 80962-01עבודה סמנריונית -א'
הדרכה
 80998-01קורס הדרכה למדריכים
הדרכה
 80998-02קורס הדרכה למדריכים

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
שנתי
שנתי

2

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1

דרישה משלימה

מ.ישראל 2 - 502-ד"ר אוקון איתן
מ.ישראל 26 - 502-פרופ' לבנון ארז יצחק
מ.ישראל 14 - 502-ד"ר אורבך אחיה
מ.ישראל 14 - 502-פרופ' ברמן-פרנק אילנה
מ.ישראל 35 - 502-פרופ' שוורץ רקפת
מ.ישראל 36 - 502-פרופ' כהן סיריל
פרופ' פיין מעוז
חדר מחלקה 0 -
מ.ישראל 4 - 504-פרופ' מר רמית
"104ר שאול אורית
סטודנטים - 105-ד
ד"ר חכים אופיר
חדר מחלקה 0 -
ד"ר מילר גד
חדר מחלקה 0 -
פרופ' ברודי חיה
חדר מחלקה 0 -
מ.ישראל 25 - 502-פרופ' עופרן ינאי
מ.ישראל 14 - 502-פרופ' עפרוני סול
מ.ישראל 66 - 505-פרופ' גולדשטיין רון
מ.ישראל 26 - 502-פרופ' קורנגרין אלון
מ.ישראל 2 - 502-ד"ר אילני עמיעל
פרופ' ברדה סעד מירה
חדר מחלקה 0 -
פרופ' גרבר דורון
חדר מחלקה 0 -
ד"ר קטקוף דן
חדר מחלקה 0 -
ד"ר אופיר-שוחט גלית
חדר מחלקה 0 -
מ.ישראל 7 - 504-ד"ר דרור מוטי
ד"ר אופטובסקי ירדן
חדר מחלקה 0 -
מ.ישראל 2 - 502-פרופ' בן-ארויה שי
מ.ישראל 14 - 502-פרופ' גרשון תמר
מ.ישראל 62 - 504-פרופ' גינזברג דורון
מ.ישראל 14 - 502-פרופ' קורנבליט סיון
יהדות 68 - 404-ד"ר הנדל איל
מ.ישראל 7 - 502-ד"ר מוטרו בנימין
יהדות 68 - 404-פרופ' דון ירמיהו
טרם נקבע
טרם נקבע

הערה
רק לתלמידי תואר שני ושלישי

_רק לתלמידי תואר שלישי

מיועד לתלמידי מסלול ביולוגיה ללא תיזה
מיועד לתלמידי מסלול ללא תיזה

