
דרישה משלימה'ב' סמ' שע'א' סמ' שעמועדז"נקסוג מפגשמרציםשםקוד מלא

18:00-20:0022'אמחלקה.שמרצי מחלקהשעות מחלקה80100-01

10:00-12:004' ג14:00-16:00'א2הרצאהר מילר גד"ר מייזלס יעל ד"ר מוטרו בנימין ד"ד'בילוגיה כללית שנה א80101-01

09:00-12:003'א1.5הרצאהר קורן לי"ר מוטרו בנימין ד"ד'ביולוגיה כללית ב80102-01

10:00-12:002'ב1הרצאהקורנבליט סיון' ר אורבך אחיה פרופ"דביולוגיה של התא80103-01

08:00-10:002'ד1הרצאהקורנבליט סיון' ר אורבך אחיה פרופ"דביולוגיה של התא80103-10

08:00-10:002'ד1הרצאהקורנבליט סיון' ר אורבך אחיה פרופ"דביולוגיה של התא80103-30

12:00-14:002'ה1מעבדהקורנבליט סיון' פרופמבוא לביולוגיה80105-01

10:00-12:002'ג1מעבדהמבוא לביולוגיה80105-12

יאן חי מר שי אליעזר 'אלפסי הודיה מר ג' גבמבוא לביולוגיה80105-13

שמול אסתר' גב

10:00-12:002'ג1מעבדה

ר מלמד יואל מר שי אליעזר "יאן חי ד'מר גמבוא לביולוגיה80105-14

שריד רונית' שמול אסתר פרופ' גב

10:00-12:002'א1מעבדה

10:00-12:002'א1מעבדהשריד רונית' ר מלמד יואל פרופ"דמבוא לביולוגיה80105-15

' ר הנדל איל מר שי אליעזר גב"יאן חי ד'מר גמבוא לביולוגיה80105-16

שמול אסתר

12:00-14:002'ג1מעבדה

12:00-14:002'ג1מעבדהר הנדל איל"דמבוא לביולוגיה80105-17

10:00-11:001'ד0.5הרצאהשוחט גלית-ר אופיר"דחלון אל המוח80106-01

'  פיסיקה כללית א14:00-15:00380111-02' ג12:00-14:00'א1.5הרצאהפייגל לאוניד' האופט שרה פרופ' גב'פיסיקה כללית א80111-01

'  פיסיקה כללית א80111-04

'  פיסיקה כללית א80111-03

'  פיסיקה כללית א80111-09

'  פיסיקה כללית א80111-06

' פיסיקה כללית א80111-05

' פיסיקה כללית א17:00-18:00180111-01'א0.5תרגילמר שובלי  גיא'פיסיקה כללית א80111-02

' פיסיקה כללית א17:00-18:00180111-01'א0.5תרגיל'פיסיקה כללית א80111-03

' פיסיקה כללית א14:00-15:00180111-01'ב0.5תרגילמר שובלי  גיא'פיסיקה כללית א80111-04

' פיסיקה כללית א16:00-17:00180111-01'ב0.5תרגיל'פיסיקה כללית א80111-05

' פיסיקה כללית א09:00-10:00180111-01'א0.5תרגיל'פיסיקה כללית א80111-06

' פיסיקה כללית א10:00-11:00180111-01'ג0.5תרגיל'פיסיקה כללית א80111-09

'  פיסיקה כללית א14:00-15:00380111-14' ג12:00-14:00'א1.5הרצאהפייגל לאוניד' האופט שרה פרופ' גב'פיסיקה כללית א80111-10

'  פיסיקה כללית א80111-12

' פיסיקה כללית א80111-13

' פיסיקה כללית א13:00-14:00180111-10'ג0.5תרגיל'פיסיקה כללית א80111-12

' פיסיקה כללית א13:00-14:00180111-10'ג0.5תרגיל'פיסיקה כללית א80111-13

' פיסיקה כללית א11:00-12:00180111-10'ג0.5תרגיל'פיסיקה כללית א80111-14

ט"ל תשע"שנה-הפקולטה למדעי החיים 



'  פיסיקה כללית ב14:00-15:00380113-04' ג14:00-16:00'א1.5הרצאהפייגל לאוניד' פרופ'פיסיקה כללית ב80113-01

'  פיסיקה כללית ב80113-06

'  פיסיקה כללית ב80113-07

'  פיסיקה כללית ב80113-02

'  פיסיקה כללית ב80113-03

'  פיסיקה כללית ב80113-05

' פיסיקה כללית ב80113-09

' פיסיקה כללית ב13:00-14:00180113-01'ב0.5תרגילמר שובלי  גיא'פיסיקה כללית ב80113-02

' פיסיקה כללית ב13:00-14:00180113-01'ב0.5תרגילמר אביבי מתן'פיסיקה כללית ב80113-03

' פיסיקה כללית ב12:00-13:00180113-01'ב0.5תרגילמר שובלי  גיא'פיסיקה כללית ב80113-04

' פיסיקה כללית ב12:00-13:00180113-01'ב0.5תרגילר אילני עמיעל"ד'פיסיקה כללית ב80113-05

' פיסיקה כללית ב16:00-17:00180113-01'ג0.5תרגיללויטס טלי' גב'פיסיקה כללית ב80113-06

' פיסיקה כללית ב15:00-16:00180113-01'ג0.5תרגיללויטס טלי' גב'פיסיקה כללית ב80113-09

'  פיסיקה כללית ב14:00-15:00380113-14' ג14:00-16:00'א1.5הרצאהפייגל לאוניד' פרופ'פיסיקה כללית ב80113-10

'  פיסיקה כללית ב80113-16

'  פיסיקה כללית ב80113-12

'  פיסיקה כללית ב80113-13

'  פיסיקה כללית ב80113-15

' פיסיקה כללית ב80113-17

' פיסיקה כללית ב15:00-16:00180113-10'ג0.5תרגילמר אביבי מתן'פיסיקה כללית ב80113-12

' פיסיקה כללית ב10:00-11:00180113-10'ה0.5תרגיללויטס טלי' גב'פיסיקה כללית ב80113-14

' פיסיקה כללית ב14:00-15:00180113-10'ה0.5תרגילרוזנברג יעל' לויטס טלי גב' גב'פיסיקה כללית ב80113-16

' פיסיקה כללית ב15:00-16:00180113-10'ה0.5תרגיל'פיסיקה כללית ב80113-17

כימיה כללית ופיסיקלית 80121-01

'א

 כימיה כללית 08:00-10:00480121-02' ג10:00-12:00'א2הרצאהמסתאי יצחק' פרופ

 כימיה 80121-03' ופיסיקלית א

 80121-06' כללית ופיסיקלית א

' כימיה כללית ופיסיקלית א

 כימיה כללית 80121-09

 כימיה 80121-04' ופיסיקלית א

 80121-05' כללית ופיסיקלית א

'כימיה כללית ופיסיקלית א

כימיה כללית ופיסיקלית 80121-02

'א

' כימיה כללית ופיסיקלית א08:00-10:00280121-01'ב0.5תרגיל

כימיה כללית ופיסיקלית 80121-03

'א

' כימיה כללית ופיסיקלית א08:00-10:00280121-01'ב0.5תרגילמר אבידן גיא

כימיה כללית ופיסיקלית 80121-04

'א

' כימיה כללית ופיסיקלית א10:00-12:00280121-01'ב0.5תרגילטיקוצקי מוסקובי נילי

כימיה כללית ופיסיקלית 80121-05

'א

' כימיה כללית ופיסיקלית א10:00-12:00280121-01'ב0.5תרגילצימרמן מרים אילה' גב



כימיה כללית ופיסיקלית 80121-06

'א

' כימיה כללית ופיסיקלית א12:00-14:00280121-01'ב0.5תרגיללויטס טלי' גב

כימיה כללית ופיסיקלית 80121-09

'א

' כימיה כללית ופיסיקלית א12:00-14:00280121-01'ג0.5תרגילאורבאום אודליה' גב

כימיה כללית ופיסיקלית 80121-10

'א

 כימיה כללית 08:00-10:00480121-13' ג10:00-12:00'א2הרצאהמסתאי יצחק' פרופ

 כימיה 80121-15' ופיסיקלית א

 80121-12' כללית ופיסיקלית א

' כימיה כללית ופיסיקלית א

 כימיה כללית 80121-14

'ופיסיקלית א

כימיה כללית ופיסיקלית 80121-12

'א

' כימיה כללית ופיסיקלית א08:00-10:00280121-10'א0.5תרגילטיקוצקי מוסקובי נילי

כימיה כללית ופיסיקלית 80121-13

'א

' כימיה כללית ופיסיקלית א08:00-10:00280121-10'א0.5תרגיל

כימיה כללית ופיסיקלית 80121-14

'א

' כימיה כללית ופיסיקלית א10:00-12:00280121-10'ה0.5תרגיל

כימיה כללית ופיסיקלית 80121-15

'א

' כימיה כללית ופיסיקלית א10:00-12:00280121-10'ג0.5תרגיל

כימיה כללית ופיסיקלית 80123-01

'ב

 כימיה כללית 08:00-10:00280123-05'ג1הרצאהסנדרוביץ חנוך' פרופ

 כימיה 80123-07' ופיסיקלית ב

 80123-02' כללית ופיסיקלית ב

' כימיה כללית ופיסיקלית ב

 כימיה כללית 80123-06

 כימיה 80123-04' ופיסיקלית ב

 80123-09' כללית ופיסיקלית ב

'כימיה כללית ופיסיקלית ב

כימיה כללית ופיסיקלית 80123-02

'ב

' כימיה כללית ופיסיקלית ב11:00-12:00180123-01'ג0.5תרגילאורבאום אודליה' גב

כימיה כללית ופיסיקלית 80123-04

'ב

' כימיה כללית ופיסיקלית ב16:00-17:00180123-01'ג0.5תרגילאורבאום אודליה' גב

כימיה כללית ופיסיקלית 80123-05

'ב

' כימיה כללית ופיסיקלית ב16:00-17:00180123-01'ג0.5תרגיל

כימיה כללית ופיסיקלית 80123-06

'ב

' כימיה כללית ופיסיקלית ב10:00-11:00180123-01'ה0.5תרגיל

כימיה כללית ופיסיקלית 80123-07

'ב

' כימיה כללית ופיסיקלית ב10:00-11:00180123-01'ה0.5תרגיל

כימיה כללית ופיסיקלית 80123-09

'ב

' כימיה כללית ופיסיקלית ב14:00-15:00180123-01'א0.5תרגיל



כימיה כללית ופיסיקלית 80123-10

'ב

 כימיה כללית 08:00-10:00280123-12'ג1הרצאהסנדרוביץ חנוך' פרופ

 כימיה 80123-16' ופיסיקלית ב

 80123-14' כללית ופיסיקלית ב

' כימיה כללית ופיסיקלית ב

 כימיה כללית 80123-13

 כימיה 80123-15' ופיסיקלית ב

'כללית ופיסיקלית ב

כימיה כללית ופיסיקלית 80123-12

'ב

' כימיה כללית ופיסיקלית ב10:00-11:00180123-10'א0.5תרגיל

כימיה כללית ופיסיקלית 80123-13

'ב

' כימיה כללית ופיסיקלית ב10:00-11:00180123-10'א0.5תרגיל

כימיה כללית ופיסיקלית 80123-14

'ב

' כימיה כללית ופיסיקלית ב12:00-13:00180123-10'ג0.5תרגיל

כימיה כללית ופיסיקלית 80123-16

'ב

' כימיה כללית ופיסיקלית ב13:00-14:00180123-10'ג0.5תרגיל

ר מלמד "מילמן מאיה ד' ר יהושע ירון גב"דבוטניקה מעבדה80126-02

יואל ניצן שחר מר קריספיל רונן

15:00-18:003'ב1.5מעבדה

ר מלמד יואל ניצן שחר מר "מילמן מאיה ד' גבבוטניקה מעבדה80126-05

קריספיל רונן

15:00-18:003'ג1.5מעבדה

גביש עדן ' ר ברקן שי גב"אחדות הדס ד' גבזואולוגיה מעבדה80127-02

' רינה מר זנדר יצחק מנוים יוליה גב

קומרובסקי נלי

14:00-17:003'ב1.5מעבדה

גביש עדן ' ר ברקן שי גב"אחדות הדס ד' גבזואולוגיה מעבדה80127-05

' פלדמן בר גב' רינה מנוים יוליה גב

קומרובסקי נלי

15:00-18:003'ג1.5מעבדה

-80130'  מתמטיקה א12:00-14:00280130-02'ג1הרצאהר שיינר ארז"גרוס אביטל ד-שווד' גב'מתמטיקה א80130-01

 80130-05'  מתמטיקה א06

 80130-03' מתמטיקה א

 80130-04' מתמטיקה א

 80130-07' מתמטיקה א

'מתמטיקה א

' מתמטיקה א14:00-15:00180130-01'ב0.5תרגילפלדמן בר' ר כץ קרין גב"ר כהן אפי ד"ד'מתמטיקה א80130-02

' מתמטיקה א14:00-15:00180130-01'ב0.5תרגילגרוס אביטל-שווד' ר כץ קרין גב"ר כהן אפי ד"ד'מתמטיקה א80130-03

' מתמטיקה א09:00-10:00180130-01'א0.5תרגילגרוס אביטל-שווד' ר כהן אפי גב"ד'מתמטיקה א80130-04

' מתמטיקה א09:00-10:00180130-01'א0.5תרגילכהן טליה' ומנסקי אילנה מר בנצור אסא גב'בוצ' גב'מתמטיקה א80130-05

' מתמטיקה א17:00-18:00180130-01'א0.5תרגילכהן טליה מריל שרית' ר כהן אפי גב"ד'מתמטיקה א80130-06



-80130'  מתמטיקה א14:00-16:00280130-15'א1הרצאהגרוס אביטל-שווד' פורת שרית גב-ר נתן"ד'מתמטיקה א80130-10

 80130-13'  מתמטיקה א14

 80130-12' מתמטיקה א

 80130-17' מתמטיקה א

'מתמטיקה א

' מתמטיקה א10:00-11:00180130-10'ג0.5תרגילגרוס אביטל שפר עמוס-שווד' מריל שרית גב'מתמטיקה א80130-12

' מתמטיקה א10:00-11:00180130-10'ג0.5תרגילכהן טליה מלאכי נתי' מר בנצור אסא גב'מתמטיקה א80130-13

' מתמטיקה א13:00-14:00180130-10'ג0.5תרגילכהן טליה מלאכי נתי מריל שרית' גב'מתמטיקה א80130-14

' מתמטיקה א17:00-18:00180130-10'א0.5תרגילגרוס אביטל שפר עמוס-שווד' ר כהן אפי גב"ד'מתמטיקה א80130-17

19:00-20:001'התגבורמריל שרית'מתמטיקה א80130-99

-80131'  מתמטיקה ב12:00-14:00280131-02'ג1הרצאהר נדב אופיר"ד'מתמטיקה ב80131-01

 80131-05'  מתמטיקה ב03

 80131-07' מתמטיקה ב

 80131-06' מתמטיקה ב

 80131-04' מתמטיקה ב

'מתמטיקה ב

' מתמטיקה ב12:00-13:00180131-01'ב0.5תרגילפוטוריאן אנה' כצמן אפרת גב' גב'מתמטיקה ב80131-02

' מתמטיקה ב12:00-13:00180131-01'ב0.5תרגילר כץ קרין"ר כהן אפי ד"ד'מתמטיקה ב80131-03

' מתמטיקה ב10:00-11:00180131-01'ה0.5תרגילכצמן אפרת' ר כהן אפי גב"ד'מתמטיקה ב80131-04

' מתמטיקה ב10:00-11:00180131-01'ה0.5תרגילמר בנצור אסא'מתמטיקה ב80131-05

' מתמטיקה ב13:00-14:00180131-01'ב0.5תרגילכצמן אפרת' גב'מתמטיקה ב80131-07

-80131'  מתמטיקה ב12:00-14:00280131-14'ד1הרצאהפורת שרית-ר נתן"ד'מתמטיקה ב80131-10

 80131-12'  מתמטיקה ב13

 80131-16' מתמטיקה ב

 80131-17' מתמטיקה ב

 80131-15' מתמטיקה ב

'מתמטיקה ב

' מתמטיקה ב10:00-11:00180131-10'ה0.5תרגילפוטוריאן אנה' גב'מתמטיקה ב80131-12

' מתמטיקה ב10:00-11:00180131-10'ה0.5תרגיל'מתמטיקה ב80131-13

' מתמטיקה ב13:00-14:00180131-10'ג0.5תרגילפוטוריאן אנה' מר בנצור אסא גב'מתמטיקה ב80131-14

' מתמטיקה ב13:00-14:00180131-10'ג0.5תרגילמלאכי נתי'מתמטיקה ב80131-15

' מתמטיקה ב11:00-12:00180131-10'א0.5תרגילכצמן אפרת מלאכי נתי' גב'מתמטיקה ב80131-16

' מתמטיקה ב11:00-12:00180131-10'א0.5תרגילפוטוריאן אנה' גב'מתמטיקה ב80131-17

19:00-20:001'התגבור'מתמטיקה ב80131-99

'  כימיה אורגנית א08:00-10:00280135-07'ה1הרצאהר טראובה תמר"ד'כימיה אורגנית א80135-01

'  כימיה אורגנית א80135-04

'  כימיה אורגנית א80135-09

'  כימיה אורגנית א80135-02

'  כימיה אורגנית א80135-05

'  כימיה אורגנית א80135-06

' כימיה אורגנית א80135-03

' כימיה אורגנית א17:00-18:00180135-01'א0.5תרגילמן מיכל'ר ריצ"ד'כימיה אורגנית א80135-02



' כימיה אורגנית א17:00-18:00180135-01'א0.5תרגיל'כימיה אורגנית א80135-03

' כימיה אורגנית א11:00-12:00180135-01'ג0.5תרגיל'כימיה אורגנית א80135-04

' כימיה אורגנית א11:00-12:00180135-01'ג0.5תרגיל'כימיה אורגנית א80135-05

' כימיה אורגנית א12:00-13:00180135-01'ב0.5תרגיל'כימיה אורגנית א80135-06

' כימיה אורגנית א12:00-13:00180135-01'ב0.5תרגילמן מיכל'ר ריצ"ד'כימיה אורגנית א80135-07

' כימיה אורגנית א10:00-11:00180135-01'ה0.5תרגיל'כימיה אורגנית א80135-09

'  כימיה אורגנית א08:00-10:00280135-17'ה1הרצאהר טראובה תמר"ד'כימיה אורגנית א80135-10

'  כימיה אורגנית א80135-14

'  כימיה אורגנית א80135-13

'  כימיה אורגנית א80135-12

'  כימיה אורגנית א80135-16

' כימיה אורגנית א80135-15

' כימיה אורגנית א13:00-14:00180135-10'ג0.5תרגיל'כימיה אורגנית א80135-12

' כימיה אורגנית א10:00-11:00180135-10'ג0.5תרגיל'כימיה אורגנית א80135-14

' כימיה אורגנית א12:00-13:00180135-10'ג0.5תרגילמן מיכל'ר ריצ"ד'כימיה אורגנית א80135-17

 מבוא לביוכימיה 11:00-12:00380145-05' ה12:00-14:00'א1.5הרצאהר צור עמית"דון ירמיהו ד' פרופמבוא לביוכימיה80145-01

 מבוא לביוכימיה 80145-06

 מבוא לביוכימיה 80145-02

 מבוא לביוכימיה 80145-04

 מבוא לביוכימיה 80145-07

 מבוא לביוכימיה80145-03

 מבוא לביוכימיה10:00-11:00180145-01'ה0.5תרגילסבג בתאל' מר אייזנברג וסיל גבמבוא לביוכימיה80145-02

 מבוא לביוכימיה10:00-11:00180145-01'ה0.5תרגילר צור עמית"יום טוב גלית ד' דון ירמיהו גב' פרופמבוא לביוכימיה80145-03

 מבוא לביוכימיה13:00-14:00180145-01'ב0.5תרגילסבג בתאל' דון ירמיהו גב' מר אייזנברג וסיל פרופמבוא לביוכימיה80145-04

 מבוא לביוכימיה13:00-14:00180145-01'ב0.5תרגיליום טוב גלית' גבמבוא לביוכימיה80145-05

 מבוא לביוכימיה11:00-12:00180145-01'ג0.5תרגילסבג בתאל' יום טוב גלית גב' מר אייזנברג וסיל גבמבוא לביוכימיה80145-06

 מבוא לביוכימיה 11:00-12:00380146-14' ה12:00-14:00'א1.5הרצאהר צור עמית"דון ירמיהו ד' פרופמבוא לביוכימיה80146-01

 מבוא לביוכימיה 80146-09

 מבוא לביוכימיה 80146-13

 מבוא לביוכימיה 80146-16

 מבוא לביוכימיה 80146-12

 מבוא לביוכימיה 80146-15

 מבוא לביוכימיה 80146-17

 מבוא לביוכימיה80146-08

 מבוא לביוכימיה10:00-11:00180146-01'ה0.5תרגילמר שמלה יואבמבוא לביוכימיה80146-08

 מבוא לביוכימיה15:00-16:00180146-01'א0.5תרגילמר אייזנברג וסיל מר ביבר גיא מר שמלה יואבמבוא לביוכימיה80146-09

 מבוא לביוכימיה11:00-12:00180146-01'א0.5תרגילמר ביבר גיא מר שמלה יואבמבוא לביוכימיה80146-12

 מבוא לביוכימיה09:00-10:00180146-01'א0.5תרגילסבג בתאל  מר שמלה יואב' גבמבוא לביוכימיה80146-14

 מבוא לביוכימיה09:00-10:00180146-01'א0.5תרגיליום טוב גלית' מר ביבר גיא גבמבוא לביוכימיה80146-15

 מבוא לביוכימיה10:00-11:00180146-01'ה0.5תרגילמר ביבר גיאמבוא לביוכימיה80146-16



 ביוסטטיסטיקה 12:00-14:00280150-03'ה1הרצאהמר עספור מוסטפהביוסטטיסטיקה80150-01

 ביוסטטיסטיקה 80150-08

 ביוסטטיסטיקה 80150-04

 ביוסטטיסטיקה 80150-05

 ביוסטטיסטיקה 80150-06

 ביוסטטיסטיקה 80150-07

 ביוסטטיסטיקה80150-02

 ביוסטטיסטיקה16:00-17:00180150-01'ג0.5תרגילמר עספור מוסטפה מר שניר תוםביוסטטיסטיקה80150-02

 ביוסטטיסטיקה15:00-16:00180150-01'ג0.5תרגילמר בריו לב מר עספור מוסטפהביוסטטיסטיקה80150-04

 ביוסטטיסטיקה14:00-15:00180150-01'ב0.5תרגילמר בריו לבביוסטטיסטיקה80150-05

 ביוסטטיסטיקה17:00-18:00180150-01'א0.5תרגילר יששכר ניסן"מר בריו לב דביוסטטיסטיקה80150-06

 ביוסטטיסטיקה17:00-18:00180150-01'א0.5תרגילמר ויצמן אביתר מר שניר תוםביוסטטיסטיקה80150-07

 ביוסטטיסטיקה09:00-10:00180150-01'ה0.5תרגילמר בריו לב מר שניר תוםביוסטטיסטיקה80150-08

 ביוסטטיסטיקה 12:00-14:00280150-14'ה1הרצאהר עציון דפנה"דביוסטטיסטיקה80150-10

 ביוסטטיסטיקה 80150-15

 ביוסטטיסטיקה 80150-16

 ביוסטטיסטיקה 80150-13

 ביוסטטיסטיקה 80150-12

 ביוסטטיסטיקה80150-17

 ביוסטטיסטיקה12:00-13:00180150-10'ג0.5תרגילרינסקי מיקהביוסטטיסטיקה80150-12

 ביוסטטיסטיקה11:00-12:00180150-10'ג0.5תרגילביוסטטיסטיקה80150-14

 ביוסטטיסטיקה14:00-15:00180150-10'ה0.5תרגילביוסטטיסטיקה80150-17

18:00-20:0022'אמחלקה.שמרצי מחלקהשעות מחלקה80200-01

ר פז "כהן סיריל ד' דון ירמיהו פרופ' פרופביוכימיה א80201-01

ר שפונגין סאלי"טל ירון ד-שב' יואב פרופ

-80201 ביוכימיה א 12:00-14:00480201-03' ג14:00-16:00'א2הרצאה

 80201-02 ביוכימיה א 04

 ביוכימיה 80201-06ביוכימיה א 

-80201 ביוכימיה א 80201-08א 

 80201-07 ביוכימיה א 09

 ביוכימיה א80201-05ביוכימיה א 

 ביוכימיה א16:00-17:00180201-01'א0.5תרגילר שפונגין סאלי"מהצרי לינוי ד' גבביוכימיה א80201-02

 ביוכימיה א16:00-17:00180201-01'א0.5תרגילר אילני עמיעל"אטלי יעל ד' גבביוכימיה א80201-03

 ביוכימיה א10:00-11:00180201-01'ג0.5תרגילקרפ הדר' מהצרי לינוי גב' גבביוכימיה א80201-04

 ביוכימיה א10:00-11:00180201-01'ג0.5תרגילאטלי יעל' גבביוכימיה א80201-05

 ביוכימיה א10:00-11:00180201-01'א0.5תרגילמהצרי לינוי' ר אילני עמיעל גב"דביוכימיה א80201-06

 ביוכימיה א10:00-11:00180201-01'א0.5תרגילקרפ הדר' ר קורן לי גב"אטלי יעל ד' גבביוכימיה א80201-07

 ביוכימיה א09:00-10:00180201-01'ב0.5תרגילמהצרי לינוי' גבביוכימיה א80201-08

 ביוכימיה א08:00-09:00180201-01'ד0.5תרגילקרפ הדר' שמואל אביעד גב-מר בןביוכימיה א80201-09



ר פז "כהן סיריל ד' דון ירמיהו פרופ' פרופביוכימיה א80201-10

ר שפונגין סאלי"טל ירון ד-שב' יואב פרופ

-80201 ביוכימיה א 12:00-14:00480201-13' ג14:00-16:00'א2הרצאה

 80201-12 ביוכימיה א 17

 ביוכימיה 80201-14ביוכימיה א 

 ביוכימיה א80201-15א 

 ביוכימיה א10:00-11:00180201-10'ג0.5תרגילשמואל אביעד-מר בןביוכימיה א80201-12

 ביוכימיה א11:00-12:00180201-10'א0.5תרגילשמואל אביעד-מר בןביוכימיה א80201-13

 ביוכימיה א09:00-10:00180201-10'ב0.5תרגילר פז יואב"אטלי יעל ד' גבביוכימיה א80201-14

 ביוכימיה א08:00-09:00180201-10'ב0.5תרגילשמואל אביעד-מר בןביוכימיה א80201-15

 ביוכימיה א09:00-10:00180201-10'א0.5תרגילקרפ הדר' גבביוכימיה א80201-17

ר "אוקון איתן ד' שוחט גלית פרופ-ר אופיר"דביוכימיה ב80202-01

ר פז יואב"יששכר ניסן ד

12:00-14:004' ג12:00-14:00'א2הרצאה

ר "אוקון איתן ד' שוחט גלית פרופ-ר אופיר"דביוכימיה ב80202-10

ר פז יואב"יששכר ניסן ד

12:00-14:004' ג12:00-14:00'א2הרצאה

-מיכאלי' דקר קטרין פרופ' בנין אהוד גב' פרופמיקרוביולוגיה כללית80203-01

גולדברג שולמית

08:00-10:002'ג1הרצאה

-מיכאלי' דקר קטרין פרופ' בנין אהוד גב' פרופמיקרוביולוגיה כללית80203-10

גולדברג שולמית

08:00-10:002'ג1הרצאה

-מיכאלי' דקר קטרין פרופ' בנין אהוד גב' פרופמיקרוביולוגיה כללית80203-30

גולדברג שולמית

08:00-10:002'ג1הרצאה

10:00-12:002'ג0.5הרצאהשריד רונית' פרופמבוא לוירולוגיה80204-01

10:00-12:002'ג0.5הרצאהשריד רונית' פרופמבוא לוירולוגיה80204-10

מבוא לפיזיולוגיה של 80206-01

החי

 מבוא לפיזיולוגיה של 14:00-16:00280206-04'ג1הרצאהר פז יואב"ד

 מבוא לפיזיולוגיה 80206-05החי 

 מבוא 80206-07של החי 

 80206-06לפיזיולוגיה של החי 

-80206מבוא לפיזיולוגיה של החי 

 מבוא לפיזיולוגיה של החי 02

 מבוא לפיזיולוגיה של 80206-03

החי

מבוא לפיזיולוגיה של 80206-02

החי

 מבוא לפיזיולוגיה של החי11:00-12:00180206-01'א0.5תרגילהדר (צמח)קורנפלד ' מר פרטוש טל גב

מבוא לפיזיולוגיה של 80206-03

החי

 מבוא לפיזיולוגיה של החי11:00-12:00180206-01'א0.5תרגיל

מבוא לפיזיולוגיה של 80206-04

החי

 מבוא לפיזיולוגיה של החי17:00-18:00180206-01'א0.5תרגילמר פרטוש טל

מבוא לפיזיולוגיה של 80206-05

החי

 מבוא לפיזיולוגיה של החי17:00-18:00180206-01'א0.5תרגילגורודצקי לילך' גב

מבוא לפיזיולוגיה של 80206-06

החי

 מבוא לפיזיולוגיה של החי16:00-17:00180206-01'א0.5תרגילמר פרטוש טל



מבוא לפיזיולוגיה של 80206-07

החי

 מבוא לפיזיולוגיה של החי16:00-17:00180206-01'א0.5תרגילגורודצקי לילך' גב

מבוא לפיזיולוגיה של 80206-10

החי

 מבוא לפיזיולוגיה של 16:00-18:00280206-15'ג1הרצאהר פז יואב"ד

 מבוא לפיזיולוגיה 80206-12החי 

 מבוא 80206-16של החי 

 80206-13לפיזיולוגיה של החי 

-80206מבוא לפיזיולוגיה של החי 

 מבוא לפיזיולוגיה של החי14

מבוא לפיזיולוגיה של 80206-12

החי

 מבוא לפיזיולוגיה של החי09:00-10:00180206-10'ג0.5תרגילמר פרטוש טל

מבוא לפיזיולוגיה של 80206-13

החי

 מבוא לפיזיולוגיה של החי09:00-10:00180206-10'ג0.5תרגיל

מבוא לפיזיולוגיה של 80206-14

החי

 מבוא לפיזיולוגיה של החי10:00-11:00180206-10'ג0.5תרגיל

מבוא לפיזיולוגיה של 80206-15

החי

 מבוא לפיזיולוגיה של החי09:00-10:00180206-10'ב0.5תרגילגורודצקי לילך' גב

מבוא לפיזיולוגיה של 80206-16

החי

 מבוא לפיזיולוגיה של החי08:00-09:00180206-10'ב0.5תרגילגורודצקי לילך' גב

10:00-12:002'ד1הרצאהפיין מעוז' ר ברקן שי פרופ"ר אילוז דוד ד"דמבוא לאקולוגיה80207-01

10:00-12:002'ד1הרצאהפיין מעוז' ר ברקן שי פרופ"ר אילוז דוד ד"דמבוא לאקולוגיה80207-10

 גנטיקה כללית 11:00-12:00380208-09' ג10:00-12:00'ב1.5הרצאהכהן חיים' ויידס רן פרופ' ארויה שי פרופ-בן' פרופגנטיקה כללית80208-01

 גנטיקה כללית 80208-02

 גנטיקה כללית 80208-08

 גנטיקה כללית 80208-03

 גנטיקה כללית 80208-04

 גנטיקה כללית 80208-07

 גנטיקה כללית 80208-05

 גנטיקה כללית80208-06

 גנטיקה כללית13:00-14:00180208-01'א0.5תרגילשחר יעל' הדר גב (צמח)קורנפלד ' גבגנטיקה כללית80208-02

 גנטיקה כללית13:00-14:00180208-01'א0.5תרגילכץ אלמוג מר שורגי מאור' גבגנטיקה כללית80208-03

 גנטיקה כללית15:00-16:00180208-01'ב0.5תרגילהדר (צמח)קורנפלד ' גבגנטיקה כללית80208-04

 גנטיקה כללית15:00-16:00180208-01'ב0.5תרגילשחר יעל' כץ אלמוג גב' גבגנטיקה כללית80208-05

 גנטיקה כללית17:00-18:00180208-01'א0.5תרגילהדר מר שורגי מאור (צמח)קורנפלד ' גבגנטיקה כללית80208-06

 גנטיקה כללית12:00-13:00180208-01'א0.5תרגילשחר יעל' כץ אלמוג גב' גבגנטיקה כללית80208-08

 גנטיקה כללית13:00-14:00180208-01'ד0.5תרגילכץ אלמוג' דוד קדוש גלית גב' גבגנטיקה כללית80208-09



 גנטיקה כללית 11:00-12:00380208-19' ג10:00-12:00'ב1.5הרצאהכהן חיים' ויידס רן פרופ' ארויה שי פרופ-בן' פרופגנטיקה כללית80208-10

 גנטיקה כללית 80208-18

 גנטיקה כללית 80208-14

 גנטיקה כללית 80208-15

 גנטיקה כללית 80208-16

 גנטיקה כללית 80208-17

 גנטיקה כללית80208-12

 גנטיקה כללית10:00-11:00180208-10'א0.5תרגילשחר יעל' מנשה קרן גבגנטיקה כללית80208-12

 גנטיקה כללית08:00-09:00180208-10'ב0.5תרגילהדר (צמח)קורנפלד ' גבגנטיקה כללית80208-14

 גנטיקה כללית10:00-11:00180208-10'ג0.5תרגילדוד קדוש גלית' בן דוד עמית גב' גבגנטיקה כללית80208-15

 גנטיקה כללית09:00-10:00180208-10'ב0.5תרגילבן דוד עמית מר שורגי מאור' גבגנטיקה כללית80208-16

 גנטיקה כללית09:00-10:00180208-10'ב0.5תרגילדוד קדוש גלית מנשה קרן' גבגנטיקה כללית80208-17

 גנטיקה כללית10:00-11:00180208-10'ג0.5תרגילמר שורגי מאורגנטיקה כללית80208-18

10:00-12:002'א1הרצאהכהן סיריל' ברדה סעד מירה פרופ' פרופמבוא לאימונולוגיה80210-01

10:00-12:002'א1הרצאהכהן סיריל' ברדה סעד מירה פרופ' פרופמבוא לאימונולוגיה80210-10

12:00-14:002'ד1הרצאהר פז יואב"דפיזיולוגיה של מערכות80214-01

16:00-18:002'ב1הרצאהר פז יואב"דפיזיולוגיה של מערכות80214-10

פתרון בעיות בעזרת 80217-01

מחשב לביולוגים

 פתרון בעיות בעזרת 08:00-10:00280217-05'ד1הרצאהמר כהן תום

 80217-04מחשב לביולוגים 

פתרון בעיות בעזרת מחשב 

 פתרון 80217-12לביולוגים 

בעיות בעזרת מחשב לביולוגים 

 פתרון בעיות בעזרת 80217-13

 80217-03מחשב לביולוגים 

פתרון בעיות בעזרת מחשב 

 פתרון 80217-16לביולוגים 

בעיות בעזרת מחשב לביולוגים 

 פתרון בעיות בעזרת 80217-02

 80217-14מחשב לביולוגים 

פתרון בעיות בעזרת מחשב 

לביולוגים

פתרון בעיות בעזרת 80217-02

מחשב לביולוגים

 פתרון בעיות בעזרת מחשב לביולוגים16:00-18:00280217-01'ג1תרגילוחניש יעל מר כהן תום' בן שאנן שיר גב' גב

פתרון בעיות בעזרת 80217-03

מחשב לביולוגים

 פתרון בעיות בעזרת מחשב לביולוגים16:00-18:00280217-01'ג1תרגילכרמון מרים שיראל מרצי מחלקה' גב

פתרון בעיות בעזרת 80217-04

מחשב לביולוגים

 פתרון בעיות בעזרת מחשב לביולוגים14:00-16:00280217-01'ד1תרגילוחניש יעל מר קופל דוד אליהו' בן שאנן שיר גב' גב

פתרון בעיות בעזרת 80217-05

מחשב לביולוגים

 פתרון בעיות בעזרת מחשב לביולוגים16:00-18:00280217-01'ד1תרגילכרמון מרים שיראל מר קופל דוד אליהו' גב



12:00-14:003' ה14:00-15:00'א1.5הרצאהטרבס רפאל-פרל' פרופפיזיולוגיה של הצמח80223-01

14:00-16:002'ג1הרצאהר טלר דביר"דביוטכנולוגיה בצמחים80224-01

-פיזיולוגיה של מערכות80228-02

מעבדה

ווישניה נוי ' מר אביבי מתן מר אבידן גיא גב

רותם ' חיימוביץ' חזנסון שרה אליזבת גב' גב

ר פז יואב"סקורניק אור ד' גב

16:00-18:002'ד0.5מעבדה

-פיזיולוגיה של מערכות80228-12

מעבדה

ווישניה נוי ' מר אביבי מתן מר אבידן גיא גב

רותם ' חיימוביץ' חזנסון שרה אליזבת גב' גב

ר פז יואב"סקורניק אור ד' גב

16:00-18:002'א0.5מעבדה

-ביולוגיה מולקולרית 80231-01

מעבדה

גם זה לטובה ' גולני לינוי גב' ברזני גל גב' גב

חלמיש סמדר עזריאל -חוגי שירן כהן' חן גב

פישמן רותי קופיץ שירי' שלהבת גב

09:00-12:003'ה1.5מעבדה

-ביולוגיה מולקולרית 80231-02

מעבדה

-רותם כהן' חיימוביץ' גם זה לטובה חן גב' גב

ר "פנט לימור פרידמן יורי ד' חלמיש סמדר גב

ריבקין יוליה שפר עמוס' קטקוף דן גב

09:00-12:003'ד1.5מעבדה

-ביולוגיה מולקולרית 80231-03

מעבדה

חלמיש -וסרמן דנית כהן' אוקון איתן גב' פרופ

' נימני נוי מר ספורני מיכאל גב' סמדר גב

ריבקין יוליה' פישמן רותי קופיץ שירי גב

14:00-17:003'ה1.5מעבדה

-ביולוגיה מולקולרית 80231-08

מעבדה

-חוגי שירן כהן' גולני לינוי גב' ברזני גל גב' גב

נימני נוי מר ספורני מיכאל ' חלמיש סמדר גב

פנט לימור' גב

12:00-15:003'ד1.5מעבדה

-ביולוגיה מולקולרית 80231-09

מעבדה

חלמיש -וסרמן דנית כהן' בראלי צפנת גב' גב

סמדר עזריאל שלהבת פרידמן יורי שפר עמוס

12:00-15:003'ד1.5מעבדה

' מר אשכנזי אסף מר ברייטברט דביר גבמעבדה-ביוכימיה80232-01

ר פז יואב "ווישניה נוי ד' גרוס כרמל אילנה גב

ר קלט אינה"ד

08:00-11:003'א1.5מעבדה

ניסן ' הרוש אורטל גב' ברהום הנא גב' גבמעבדה-ביוכימיה80232-02

ר קלט אינה"פיטוסי דבורה  ד' הילה גב

16:00-19:003'ג1.5מעבדה

' גלגור דונצוב אנסטסיה מר חותה יאיר גב' גבמעבדה-ביוכימיה80232-03

ר קלט אינה"פיטוסי דבורה  ד

11:00-14:003'א1.5מעבדה

מר אשכנזי אסף מר ברייטברט דביר מר מעבדה-ביוכימיה80232-09

ר קלט אינה"עטרי נופר ד' חותה יאיר גב

09:00-12:003'ד1.5מעבדה

זר שיר ' הרוש אורטל גב' ברהום הנא גב' גבמעבדה-ביוכימיה80232-12

' ר קלט אינה גב"ניסן הילה ד' כהן מורן גב' גב

קשמן רבקה

15:00-18:003'ב1.5מעבדה

סקורניק ' זר שיר גב' גולדשטיין הודיה גב' גבמעבדה-ביוכימיה80232-13

ר קלט אינה"ר פז יואב ד"אור ד

13:00-16:003'ד1.5מעבדה



טננוורצל תמר ' ר אילוז דוד בניטה מרים גב"דמעבדה-מבוא לאקולוגיה80233-01

צימרמן מרים אילה ' ר יהושע ירון גב"ד

רינסקי מיקה

08:00-10:002'ד0.5מעבדה

חזנסון שרה ' ר אילוז דוד בניטה מרים גב"דמעבדה-מבוא לאקולוגיה80233-04

ר יהושע ירון "טננוורצל תמר ד' אליזבת גב

צימרמן מרים אילה רינסקי מיקה' גב

14:00-16:002'ד0.5מעבדה

 כימיה אורגנית שנה 12:00-15:00380236-09'ב1.5הרצאהר טראובה תמר"ד'כימיה אורגנית שנה ב80236-01

 כימיה אורגנית 80236-06' ב

 כימיה 80236-04' שנה ב

 80236-05' אורגנית שנה ב

-80236' כימיה אורגנית שנה ב

'  כימיה אורגנית שנה ב02

' כימיה אורגנית שנה ב80236-03

' כימיה אורגנית שנה ב12:00-13:00180236-01'א0.5תרגילמן מיכל'ר ריצ"ד'כימיה אורגנית שנה ב80236-02

' כימיה אורגנית שנה ב12:00-13:00180236-01'א0.5תרגילמן מיכל'ר ריצ"ד'כימיה אורגנית שנה ב80236-03

' כימיה אורגנית שנה ב16:00-17:00180236-01'א0.5תרגילמן מיכל'ר ריצ"ד'כימיה אורגנית שנה ב80236-04

' כימיה אורגנית שנה ב10:00-11:00180236-01'ג0.5תרגיל'כימיה אורגנית שנה ב80236-06

' כימיה אורגנית שנה ב14:00-15:00180236-01'ד0.5תרגיל'כימיה אורגנית שנה ב80236-09

 כימיה אורגנית שנה 12:00-15:00380236-12'ב1.5הרצאהר טראובה תמר"ד'כימיה אורגנית שנה ב80236-10

 כימיה אורגנית 80236-14' ב

 כימיה 80236-13' שנה ב

'אורגנית שנה ב

' כימיה אורגנית שנה ב11:00-12:00180236-10'א0.5תרגילמן מיכל'ר ריצ"ד'כימיה אורגנית שנה ב80236-12

' כימיה אורגנית שנה ב10:00-11:00180236-10'ג0.5תרגילמן מיכל'ר ריצ"ד'כימיה אורגנית שנה ב80236-13

' כימיה אורגנית שנה ב12:00-13:00180236-10'ד0.5תרגילמן מיכל'ר ריצ"ד'כימיה אורגנית שנה ב80236-14

ביולוגיה מוליקולרית 80242-01

והנדסה גנטית א

 ביולוגיה מוליקולרית 16:00-18:00280242-05'ג1הרצאהגרשון תמר' גינזברג דורון פרופ' פרופ

 80242-02והנדסה גנטית א 

ביולוגיה מוליקולרית והנדסה 

 ביולוגיה 80242-03גנטית א 

מוליקולרית והנדסה גנטית א 

 ביולוגיה מוליקולרית 80242-04

 80242-06והנדסה גנטית א 

ביולוגיה מוליקולרית והנדסה 

 ביולוגיה 80242-09גנטית א 

מוליקולרית והנדסה גנטית א

ביולוגיה מוליקולרית 80242-02

והנדסה גנטית א

 ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א14:00-16:00280242-01'ד1תרגיללוי נופר' חן דנה ריי גב' ר הרשקוביץ גיתית גב"ד



ביולוגיה מוליקולרית 80242-03

והנדסה גנטית א

 ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א14:00-16:00280242-01'ד1תרגילגרוס כרמל אילנה רינסקי מיקה' גב

ביולוגיה מוליקולרית 80242-04

והנדסה גנטית א

 ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א14:00-16:00280242-01'ג1תרגילחן דנה ריי' גרוס כרמל אילנה גב' גב

ביולוגיה מוליקולרית 80242-05

והנדסה גנטית א

 ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א14:00-16:00280242-01'ג1תרגילשגיא דנה' מר מצרי ארז יחזקאל גב

ביולוגיה מוליקולרית 80242-06

והנדסה גנטית א

 ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א10:00-12:00280242-01'ד1תרגילשגיא דנה' גב

ביולוגיה מוליקולרית 80242-09

והנדסה גנטית א

 ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א16:00-18:00280242-01'ד1תרגילר הרשקוביץ גיתית מר מצרי ארז יחזקאל מר קובל בעז"ד

ביולוגיה מוליקולרית 80242-10

והנדסה גנטית א

 ביולוגיה מוליקולרית 16:00-18:00280242-14'ג1הרצאהגרשון תמר' גינזברג דורון פרופ' פרופ

 80242-19והנדסה גנטית א 

ביולוגיה מוליקולרית והנדסה 

 ביולוגיה 80242-12גנטית א 

מוליקולרית והנדסה גנטית א 

 ביולוגיה מוליקולרית 80242-13

 80242-18והנדסה גנטית א 

ביולוגיה מוליקולרית והנדסה 

 ביולוגיה 80242-17גנטית א 

מוליקולרית והנדסה גנטית א 

 ביולוגיה מוליקולרית 80242-15

והנדסה גנטית א

ביולוגיה מוליקולרית 80242-12

והנדסה גנטית א

 ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א14:00-16:00280242-10'ג1תרגילמר קובל בעז

ביולוגיה מוליקולרית 80242-13

והנדסה גנטית א

 ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א14:00-16:00280242-10'ג1תרגילטויטו נגה' גב

ביולוגיה מוליקולרית 80242-17

והנדסה גנטית א

 ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א12:00-14:00280242-10'ב1תרגילטויטו נגה' גב

ביולוגיה מוליקולרית 80242-18

והנדסה גנטית א

 ביולוגיה מוליקולרית והנדסה גנטית א14:00-16:00280242-10'ד1תרגיל

' דודקביץ רעות גב' מר אבוחצרה שלומי גבמעבדה- מיקרוביולוגיה 80244-01

זילברמינץ יעל מר זכריה אלי מר יגורוב יבגני 

סובן שירן ' ינקו כהן אורטל מר מזרחי יוסי גב

' פרנקל אלונה גב' ר סנדרסקי אלאונורה גב"ד

צימרמן מרים אילה

 מיקרוביולוגיה כללית08:00-12:00480203-01'ד1מעבדה



זליקמן שירה מר יגורוב ' מר זכריה אלי גבמעבדה- מיקרוביולוגיה 80244-12

' יבגני ינקו כהן אורטל מר לנדאו איתי גב

ר סנדרסקי "סובן שירן ד' מזרחי נעמה גב

' פרנקל אלונה גב' פנט עינת גב' אלאונורה גב

צימרמן מרים אילה מר שליסלברג סיון

 מיקרוביולוגיה כללית08:00-12:00480203-10'ב1מעבדה

מערכות : נוירופיזיולוגיה"80266-01

"תחושה ומוטוריקה

10:00-12:004' ה10:00-12:00'ד2הרצאהזיסויין אברהם' פרופ

18:00-20:0022'אמחלקה.שמרצי מחלקהשעות מחלקה80300-01

אינטראקציות בין 80301-01

המיקרוביום והמאחסן 

בבריאות ובחול

14:00-16:002'ה1הרצאהר יששכר ניסן"ד

להבין מחלות ולפתח 80304-01

תרופות בעידן המידע

14:00-16:002'ה1הרצאהפלד ספיר' עופרן ינאי גב' פרופ

להבין מחלות ולפתח 80305-01

תרופות בעידן המידע

 להבין מחלות ולפתח תרופות בעידן המידע14:00-16:00280305-02'ה1הרצאהפלד ספיר' עופרן ינאי גב' פרופ

להבין מחלות ולפתח 80305-02

תרופות בעידן המידע

 להבין מחלות ולפתח תרופות בעידן המידע16:00-18:00280305-01'ב1תרגילפלד ספיר' גב

10:00-12:002'ב1הרצאהר אורבך אחיה"דתרפייה תאית וגנטית80312-01

הקדמה : היסטולוגיה80313-01

לרקמות

הקדמה לרקמות:  היסטולוגיה11:00-12:00180313-02'ה0.5הרצאהגולדשטיין רון' פרופ

הקדמה : היסטולוגיה80313-02

לרקמות

הקדמה לרקמות:  היסטולוגיה12:00-14:00280313-01'ה1מעבדהגולדשטיין רון' פרופ

אקולוגיה של הצומח 80323-01

בארץ ישראל

 אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל08:00-10:00280323-02'ג1הרצאהר שטיינברג נתנאל"ד

אקולוגיה של הצומח 80323-02

בארץ ישראל

 אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל1.5580323-01סיורר שטיינברג נתנאל"ר מלמד יואל ד"ד

מנגנוני חישה ותגובה 80324-01

של צמחים לתנאי עקה

14:00-16:002'ג1הרצאהר מילר גד"ד

זיכרון למידה ומה : המוח80333-01

שביניהם

10:00-12:002'ד1הרצאהאוקון איתן' פרופ

האורגניזם השלם כמודל 80334-01

רפואי-למחקר ביו

14:00-16:002'א1הרצאהאפלבום ליאור' פרופ

פרקים בביולוגיה 80337-01

ואבולוציה של בעלי חיים

12:00-14:002'ב1הרצאהזיסוין אברהם' אחיטוב יאיר פרופ' פרופ

10:00-12:004' ה10:00-12:00'א2הרצאהקורנגרין אלון' פרופנוירופיזיולוגיה תאית80338-01

ר נתן "יצחק שיראל פנינה ד' זורע מעין גב' גבפאוניסטיקה80339-01

שריד שני' משה גב

 פאוניסטיקה80339-03 פאוניסטיקה 08:00-10:00280339-02'ו1הרצאה



יצחק ' ר יהושע ירון גב"זורע מעין ד' גבפאוניסטיקה80339-02

שריד שני' ר נתן משה גב"שיראל פנינה ד

 פאוניסטיקה80339-03 פאוניסטיקה 10:00-12:00280339-01'ו1מעבדה

יצחק ' ר יהושע ירון גב"זורע מעין ד' גבפאוניסטיקה80339-03

שריד שני' ר נתן משה גב"שיראל פנינה ד

 פאוניסטיקה80339-01 פאוניסטיקה 1.5380339-02סיור

12:00-13:001'א0.5הרצאהשינברג אשר' פרופפיזיולוגיה של הלב80340-01

12:00-14:002'א1הרצאהר פז יואב"דעיכול והפרשה80345-01

08:00-10:002'ג1הרצאהברודי חיה' פרופנוירואימונולוגיה80348-01

14:00-16:002'א1הרצאהר קורן לי"אפלבום ליאור ד' פרופאנדוקרינולוגיה80349-01

מיקרוביולוגיה רפואית 80352-01

יחסי טפיל מאכסן 

וכמותרפוייטיקה

גולדברג -מיכאלי' בנין אהוד פרופ' פרופ

שולמית שושני סיון

 מיקרוביולוגיה רפואית 08:00-10:00280352-02'ב2הרצאה

יחסי טפיל מאכסן וכמותרפוייטיקה 

 מיקרוביולוגיה רפואית 80352-03

יחסי טפיל מאכסן וכמותרפוייטיקה

מיקרוביולוגיה רפואית 80352-02

יחסי טפיל מאכסן 

וכמותרפוייטיקה

' דודקביץ רעות גב' בנין אהוד גב' פרופ

זליקמן שירה מר זנדר ' זילברמינץ יעל גב

יצחק מר מזרחי יוסי שושני סיון

 מיקרוביולוגיה רפואית 08:00-10:00480352-01' ה10:00-12:00'ב2מעבדה

יחסי טפיל מאכסן וכמותרפוייטיקה

מיקרוביולוגיה רפואית 80352-03

יחסי טפיל מאכסן 

וכמותרפוייטיקה

' בנין אהוד גב' אלפסי הודיה פרופ' גב

מזרחי נעמה שושני סיון מר ' וולקובה דריה גב

שליסלברג סיון

 מיקרוביולוגיה רפואית 08:00-10:00480352-01' ה10:00-12:00'ב2מעבדה

יחסי טפיל מאכסן וכמותרפוייטיקה

הבסיס המולקולארי 80353-01

לממאירויות המטולוגיות

14:00-16:002'ב1הרצאהאמריליו נינט' פרופ

וירולוגיה כללית 80357-01

ומולקולרית

12:00-14:002'ב1הרצאהשריד רונית' פרופ

הבסיס : החיים בקבוצה80360-01

המולקולרי להתנהגות 

חברתית

14:00-16:002'ה1הרצאהשוחט גלית-ר אופיר"ד

16:00-18:002'ג1הרצאהטננוורצל תמר' דובינסקי צבי גב' פרופתהליכים בביוספרה80362-01

גישות מחקר בכלים 80366-01

מולקולאריים

מר זכריה אלי מר יגורוב יבגני ינקו כהן 

' פרנקל אלונה פרופ' סובן שירן גב' אורטל גב

שוורץ רקפת

14:00-16:002'ה1מעבדה

10:00-12:002'ה1הרצאהגולדברג שולמית-מיכאלי' פרופ-RNAעולם ה80367-01

מבוא לאוקינוגרפיה 80368-01

ולימנולוגיה

 מבוא לאוקינוגרפיה 14:00-16:00280368-02'ד1הרצאהלוי אורן' פרופ

 מבוא 80368-03ולימנולוגיה 

לאוקינוגרפיה ולימנולוגיה



מבוא לאוקינוגרפיה 80368-02

ולימנולוגיה

 מבוא לאוקינוגרפיה 16:00-18:00280368-01'ד1מעבדהרוזנברג יעל' לוי אורן גב' מר ויצמן אביתר פרופ

 מבוא 80368-03ולימנולוגיה 

לאוקינוגרפיה ולימנולוגיה

מבוא לאוקינוגרפיה 80368-03

ולימנולוגיה

 מבוא לאוקינוגרפיה 1.5380368-01סיוררוזנברג יעל' לוי אורן גב' מר ויצמן אביתר פרופ

 מבוא 80368-02ולימנולוגיה 

לאוקינוגרפיה ולימנולוגיה

מנגנוני -הישרדות80370-01

הסתגלות 

מיקרואורגניזמים לעקות 

סביבה

14:00-16:002'ב1הרצאהשוורץ רקפת' פרופ

10:00-12:002'ג1הרצאהכהן יגאל' פרופפיטופתולוגיה80373-01

 מטלאב לביולוגים 10:00-12:00280376-03'ב1הרצאהר שץ סמדר"דמטלאב לביולוגים80376-01

 מטלאב לביולוגים 80376-02

 מטלאב לביולוגים80376-04

 מטלאב לביולוגים08:00-10:00280376-01'ה1תרגילמר אבוחצרה שלומי מר יבלוביץ דורוןמטלאב לביולוגים80376-02

 מטלאב לביולוגים10:00-12:00280376-01'ה1תרגילאסף ליאור-מר אבוחצרה שלומי מר בןמטלאב לביולוגים80376-03

 מטלאב לביולוגים12:00-14:00280376-01'ה1תרגילאסף ליאור מר יבלוביץ דורון-מר בןמטלאב לביולוגים80376-04

ביולוגיה מולקולרית 80377-01

'ב- והנדסה גנטית 

14:00-16:002'ב1הרצאהר הנדל איל"ד

ביולוגיה מולקולרית 80377-10

'ב- והנדסה גנטית 

14:00-16:002'ב1הרצאהר הנדל איל"ד

בקרת חלבונים לאחר 80380-01

תרגום

08:00-10:002'ד1הרצאהר צור עמית"ד

 ביוכימיה פיסיקלית15:00-18:00380382-02'א1.5הרצאההאס אלישע' פרופביוכימיה פיסיקלית80382-01

 ביוכימיה פיסיקלית13:00-14:00180382-01'א0.5תרגילהאס אלישע' פרופביוכימיה פיסיקלית80382-02

 ביופיסיקה של אור וחומר14:00-15:00380384-02' א10:00-12:00'א1.5הרצאההאס אלישע' פרופביופיסיקה של אור וחומר80384-01

 ביופיסיקה של אור וחומר15:00-16:00180384-01'א0.5תרגילהאס אלישע' פרופביופיסיקה של אור וחומר80384-02

מנגנוני בקרה של 80385-01

התגובה החיסונית

12:00-14:002'ה1הרצאהברדה סעד מירה' פרופ

תהליכים חברתיים 80387-01

בחיידקים

12:00-14:002'א1הרצאהבנין אהוד' פרופ

תעלות  יוניות מבנה 80388-01

ובקרה

14:00-16:002'א1הרצאהר פז יואב"ד

 גנומיקה חישובית12:00-14:00280392-02'ב1הרצאהלבנון ארז יצחק' ומנסקי אילנה פרופ'בוצ' גבגנומיקה חישובית80392-01

 גנומיקה חישובית14:00-15:00180392-01'ב0.5תרגילומנסקי אילנה'בוצ' גבגנומיקה חישובית80392-02



סטטיסטיקה ומדעי 80397-01

הנתונים

 סטטיסטיקה ומדעי 14:00-15:00180397-02'ה0.5הרצאהר אילני עמיעל"ד

 סטטיסטיקה 80397-03הנתונים 

ומדעי הנתונים

סטטיסטיקה ומדעי 80397-02

הנתונים

 סטטיסטיקה ומדעי הנתונים15:00-16:00180397-01'ה0.5תרגילר אילני עמיעל"ד

סטטיסטיקה ומדעי 80397-03

הנתונים

 סטטיסטיקה ומדעי הנתונים13:00-14:00180397-01'ג0.5תרגילר אילני עמיעל"ד

16:00-18:002'ג1הרצאהקורנגרין אלון' פרופנוירופיסיולוגיה חישובית80398-01

א ושמירה "תיקון נזקי דנ80399-01

על יציבות הגנום

14:00-16:002'ג1הרצאהר הנדל איל"ד

סמינריון מסלול 80410-01

ביוטכנולוגיה

16:00-18:002'ב1סמינריוןשריד רונית' פרופ

סמינריון מסלול ביולוגיה 80411-01

מוליקולרית ורפואית

10:00-12:002'ה1סמינריוןמשה-ידיד גל' פרופ

סמינריון מסלול ביולוגיה 80413-01

מולקולרית תאית 

ורפואית

08:00-10:002'ו1סמינריוןכהן חיים' פרופ

סמינריון מסלול 80414-01

ביוטכנולוגיה

16:00-18:002'א1סמינריוןגולדשטיין רון' פרופ

סמנריון מסלול ביולוגיה 80415-01

מולקולרית תאית 

ורפואית

12:00-14:002'ג1סמינריוןקורנגרין אלון' פרופ

סמינריון מסלול 80418-01

ביוטכנולוגיה

10:00-12:002'ו1סמינריוןר יששכר ניסן"ד

סמינריון מסלול למדעי 80420-01

הסביבה החי והצומח

08:00-10:002'ו1סמינריוןשוורץ רקפת' פרופ

סמינריון למסלול מדעי 80421-01

הסביבה החי והצומח

08:00-10:002'ו1סמינריוןלוי אורן' פרופ

08:00-10:002'ו1סמינריוןר מילר גד"דסמינריון80425-01

סמינריון מסלול ביולוגיה 80430-01

מולקולרית תאית 

ורפואית

08:00-10:002'ו1סמינריוןטל ירון-שב' פרופ

סמינריון מסלול 80440-01

ביוטכנולוגיה

08:00-10:002'ו1סמינריוןארויה שי-בן' פרופ

סמינריון מסלול ביולוגיה 80450-01

מולקולרית תאית  

ורפואית

14:00-16:002'ה1סמינריוןברודי חיה' פרופ



סמינריון מסלול ביולוגיה 80451-01

 מולקולרית תאית 

ורפואית

08:00-10:002'ו1סמינריוןעופרן ינאי' פרופ

סמינריון מסלול ביולוגיה 80452-01

מולקולרית תאית 

ורפואית

08:00-10:002'ו1סמינריוןר פז יואב"ד

סמינריון מסלול 80462-01

ביוטכנולוגיה

08:00-10:002'ו1סמינריוןר צור עמית"ד

סמינריון מסלול 80463-01

ביוטכנולוגיה

12:00-14:002'א1סמינריוןויידס רן' פרופ

סמנריון מסלול 80466-01

ביוטכנולוגיה

10:00-12:002'ו1סמינריוןר הנדל איל"ד

14:00-16:002'א1סמינריוןר אילני עמיעל"דסמינריון מסלול סביבה80467-01

סמינריון מסלול ביולוגיה 80470-01

מולקולרית תאית 

ורפואית

10:00-12:002'ג1סמינריוןקורנבליט סיון' פרופ

סמינריון במסלול 80483-01

ביולוגיה מולקולרית 

תאית ורפואית

08:00-10:002'ו1סמינריוןגרבר דורון' פרופ

סמינריון מסלול 80489-01

ביוטכנולוגיה

08:00-10:002'ו1סמינריוןאפלבום ליאור' פרופ

סמינריון מסלול 80490-01

ביוטכנולוגיה

16:00-18:002'ב1סמינריוןגרשון תמר' פרופ

סמינריון מסלול 80491-01

ביוטכנולוגיה

08:00-10:002'ו1סמינריוןטרבס רפאל-פרל' פרופ

סמינריון מסלול 80492-01

ביוטכנולוגיה

10:00-12:002'ב1סמינריוןשוחט גלית-ר אופיר"ד

סמינריון מסלול 80495-01

ביוטכנולוגיה

14:00-16:002'ד1סמינריוןעפרוני סול' פרופ

סמינריון במסלול 80496-01

ביוטכנולוגיה

10:00-12:002'ה1סמינריוןר אורבך אחיה"ד

סמינריון מסלול 80499-01

ביופיסיקה

12:00-14:002'ד1סמינריוןמאירוביץ אווה' פרופ

 מבוא לביוטכנולוגיה08:00-10:00280501-02'ג1הרצאהר ברייטברט איל"דמבוא לביוטכנולוגיה80501-01

 מבוא לביוטכנולוגיה10:00-12:00280501-01'ג1תרגילר ברייטברט איל קנופ אורלי"דמבוא לביוטכנולוגיה80501-02

- מבוא לביוטכנולוגיה 80502-01

מעבדה

' ארביב שיר גב' אופטובסקי ירדן גב' פרופ

מאירי ' גרינשטיין אלינה גב' גולדשטיין יעל גב

מרציאנו אודיה מר ' מלכא קורל גב' עדי גב

ר שפונגין "פפא רחימי רוני ד' סלם משה גב

סאלי

10:00-14:004'ג1מעבדה



- מבוא לביוטכנולוגיה 80502-02

מעבדה

10:00-14:004'ג1מעבדהר שפונגין סאלי"ד

- מבוא לביוטכנולוגיה 80502-03

מעבדה

' גולדשטיין יעל גב' ארביב שיר גב' גב

מלכא ' מאירי עדי גב' גרינשטיין אלינה גב

' מרציאנו אודיה מר סלם משה גב' קורל גב

פפא רחימי רוני

14מעבדה

, אימונופתולוגיה80503-01

ציטוקינים וכימוקינים

14:00-16:002'ד1הרצאהשרדני בנימין' פרופ

 המוח ותפקודיו09:00-11:00280505-02'א1הרצאהמשה-ידיד גל' בראלי צפנת פרופ' גבהמוח ותפקודיו80505-01

 המוח ותפקודיו11:00-12:00180505-01'א0.5תרגילמשה-ידיד גל' בראלי צפנת פרופ' גבהמוח ותפקודיו80505-02

היבטים משפטיים 80507-01

בביוטכנולוגיה

16:00-18:002'ד1הרצאהר גוטליב וסטרמן בת עמי"ד

היבטים כלכליים 80508-01

ונהוליים בביוטכנולוגיה

16:00-18:002'א1הרצאהאביעזר דוד' פרופ

תהליכי הפרדה 80510-01

ואנליטיקה

16:00-18:002'ה1הרצאהר פז יואב"ד

 ביולוגיה חישובית12:00-14:00280512-02'ה1הרצאהאונגר רון' פרופביולוגיה חישובית80512-01

 ביולוגיה חישובית10:00-12:00280512-01'ג1תרגילפידל ילנה' אונגר רון גב' פרופביולוגיה חישובית80512-02

אשר חיבה -ר ולדמן בן"אונגר רון ד' פרופביואינפורמטיקה80513-01

עופרן ינאי' לבנון ארז יצחק פרופ' פרופ

 ביואינפורמטיקה 10:00-12:00280513-09'ד1הרצאה

 ביואינפורמטיקה 80513-02

 ביואינפורמטיקה 80513-07

 ביואינפורמטיקה 80513-08

 ביואינפורמטיקה 80513-04

 ביואינפורמטיקה 80513-06

 ביואינפורמטיקה 80513-05

 ביואינפורמטיקה80513-03

 ביואינפורמטיקה08:00-10:00280513-01'ב1תרגילר לואינגר אילנה"דביואינפורמטיקה80513-02

 ביואינפורמטיקה12:00-14:00280513-01'ה1תרגילפולטהיים רוני מר שלום עמריביואינפורמטיקה80513-04

 ביואינפורמטיקה08:00-10:00280513-01'ה1תרגילפידל ילנה מר שלום עמרי' גבביואינפורמטיקה80513-05

 ביואינפורמטיקה12:00-14:00280513-01'ב1תרגילטננבאום מרים מר שמשוביץ נעם' גבביואינפורמטיקה80513-06

 ביואינפורמטיקה10:00-12:00280513-01'ב1תרגילכזמה תמי מר רוט איתי' גבביואינפורמטיקה80513-08

 ביואינפורמטיקה08:00-10:00280513-01'ד1תרגילאונגר רון טרם נקבע פנש צילה' פרופביואינפורמטיקה80513-09

אשר חיבה -ר ולדמן בן"אונגר רון ד' פרופביואינפורמטיקה80513-10

עופרן ינאי' לבנון ארז יצחק פרופ' פרופ

 ביואינפורמטיקה 10:00-12:00280513-16'ד1הרצאה

 ביואינפורמטיקה 80513-13

 ביואינפורמטיקה 80513-14

 ביואינפורמטיקה 80513-12

 ביואינפורמטיקה80513-15

 ביואינפורמטיקה14:00-16:00280513-10'א1תרגילטננבאום מרים מר רוט איתי' גבביואינפורמטיקה80513-12

 ביואינפורמטיקה08:00-10:00280513-10'ד1תרגילטרם נקבע פולטהיים רוניביואינפורמטיקה80513-13

 ביואינפורמטיקה12:00-14:00280513-10'ג1תרגילכזמה תמי מרצי מחלקה' גבביואינפורמטיקה80513-14

 ביואינפורמטיקה10:00-12:00280513-10'א1תרגילפנש צילה מר שמשוביץ נעםביואינפורמטיקה80513-16



ביולוגיה מולקולרית של 80514-01

ההזדקנות

12:00-14:002'ה1הרצאהכהן חיים' פרופ

 מבוא לחישוב80515-09 מבוא לחישוב 16:00-18:00280515-11'ג1הרצאהאונגר רון' פרופמבוא לחישוב80515-01

 מבוא לחישוב10:00-12:00280515-01'ג1תרגילהולצר תמר' ר דניגר תרצה גב"דמבוא לחישוב80515-09

 מבוא לחישוב14:00-16:00280515-01'ג1תרגילהולצר תמר' ר דניגר תרצה גב"דמבוא לחישוב80515-11

שימוש בבעלי חיים 80517-01

כחיות ניסוי

13:00-14:001'ד0.5הרצאהר דרור מוטי"ד

בקרת גדילה ותמותה 80519-01

של תאים

10:00-12:002'ד1הרצאהגינזברג דורון' פרופ

14:00-16:002'ב1הרצאהטל ירון-שב' פרופהגרעין מבנה ותפקוד80520-01

השפעת סמים ממכרים 80521-01

על תפקוד המוח

12:00-14:002'ג1הרצאהמשה-ידיד גל' פרופ

אימונולוגיה 80524-01

ואימונותרפיה של סרטן

10:00-12:002'ה1הרצאהכהן סיריל' פרופ

מעבדה בגנטיקה 80528-01

קלאסית ומולקולרית

12מעבדהכהן חיים' מר אביבי מתן פרופ

 ביולוגיה של מדבר10:00-12:00280532-02'א1הרצאהשטיינברגר יוסף' פרופביולוגיה של מדבר80532-01

 ביולוגיה של מדבר0.5180532-01סיורשקרטשי אפרת' שטיינברגר יוסף גב' פרופביולוגיה של מדבר80532-02

ביוסטטיסטיקה ומבא 80534-01

לנסויים קליניים

 ביוסטטיסטיקה ומבא 15:00-17:00280534-02'ג1הרצאהדרומר רחל-ר לוי"ניפר ד'ר בנישו ישראל כהן ג"ד

 80534-03לנסויים קליניים 

ביוסטטיסטיקה ומבא לנסויים 

 80534-05קליניים 

ביוסטטיסטיקה ומבא לנסויים 

 80534-04קליניים 

ביוסטטיסטיקה ומבא לנסויים 

קליניים

ביוסטטיסטיקה ומבא 80534-02

לנסויים קליניים

 ביוסטטיסטיקה ומבא לנסויים קליניים14:00-15:00180534-01'ג1תרגילניפר'ר בנישו ישראל כהן ג"ד

ביוסטטיסטיקה ומבא 80534-03

לנסויים קליניים

 ביוסטטיסטיקה ומבא לנסויים קליניים14:00-15:00180534-01'ה1תרגילניפר'ר בנישו ישראל כהן ג"ד

ביוסטטיסטיקה ומבא 80534-04

לנסויים קליניים

 ביוסטטיסטיקה ומבא לנסויים קליניים1180534-01תרגילניפר'ר בנישו ישראל כהן ג"ד

ביוסטטיסטיקה ומבא 80534-05

לנסויים קליניים

 ביוסטטיסטיקה ומבא לנסויים קליניים13:00-14:00180534-01'ג1תרגילניפר'ר בנישו ישראל כהן ג"ד

אקולוגיה ואבולוציה של 80540-01

התנהגות בעלי חיים

16:00-18:002'א1הרצאהר אילני עמיעל"ד

גורמי גדילה ומנגנון 80542-01

העברת האותות בתא

16:00-18:002'ג1הרצאהברודי חיה' פרופ



16:00-19:003'ב1.5הרצאהאופטובסקי ירדן' פרופהתא מבנה ותפקוד80548-01

14:00-17:003'ד1.5הרצאהאופטובסקי ירדן' פרופהתא מבנה ותפקוד80548-10

התמודדות התא עם 80554-01

מצבי עקה

12:00-14:002'א1הרצאהקורנבליט סיון' פרופ

 ביולוגיה התפתחותית10:00-12:00280557-02'א1הרצאהויידס רן' פרופביולוגיה התפתחותית80557-01

 ביולוגיה התפתחותית08:00-10:00280557-01'ד1תרגילויידס רן' פרופביולוגיה התפתחותית80557-02

בקרת שעתוק 80558-01

באאוקריוטים

08:00-10:002'ד1הרצאהגרשון תמר' פרופ

חזון -מעבדה על שבב 80559-01

מול מציאות

10:00-12:002'ב1הרצאהגרבר דורון' פרופ

גישות חדישות לאנליזות 80560-01

גנטיות מתקדמות

14:00-16:002'ה1הרצאהארויה שי-בן' פרופ

מעבדת חקר במדעי 80566-01

הסביבה החי והצומח

36מעבדהשוורץ רקפת' פרופ

מעבדת חקר במדעי 80566-02

הסביבה החי והצומח

36מעבדהטרבס רפאל-פרל' לוי אורן פרופ' מר הורביץ רייל פרופ

מעבדת חקר במדעי 80566-03

הסביבה החי והצומח

36מעבדהפיין מעוז' ר מילר גד פרופ"ר אילני עמיעל ד"ד

מעבדת חקר במדעי 80566-04

הסביבה החי והצומח

36מעבדהאפלבום ליאור' פרופ

מעבדת חקר בביולוגיה 80567-01

מולקולרית ורפואית

אוקון איתן ' אופטובסקי ירדן פרופ' פרופ

גינזברג דורון' פרופ

36מעבדה

מעבדת חקר בביולוגיה 80567-02

מולקולרית ורפואית

' ברודי חיה פרופ' בנין אהוד פרופ' פרופ

כהן סיריל' דון ירמיהו פרופ' גרשון תמר פרופ

36מעבדה

מעבדת חקר בביולוגיה 80567-03

מולקולרית ורפואית

' ארויה שי פרופ-בן' ר אורבך אחיה פרופ"ד

גולדברג שולמית-מיכאלי' כהן חיים פרופ

36מעבדה

מעבדת חקר בביולוגיה 80567-04

מולקולרית ורפואית

36מעבדהקורנגרין אלון' פרופ

מעבדת חקר בביולוגיה 80567-05

מולקולרית ורפואית

36מעבדהשוחט גלית-ר אופיר"ד

מעבדת חקר 80568-01

בביוטכנולוגיה

ר "לבנון ארז יצחק ד' ר הנדל איל פרופ"ד

ר צור עמית "עפרוני סול ד' מוטרו בנימין פרופ

קורנבליט סיון' פרופ

36מעבדה

מעבדת חקר 80568-02

בביוטכנולוגיה

גולדשטיין רון ' ברדה סעד מירה פרופ' פרופ

ויידס רן' גרבר דורון פרופ' פרופ

36מעבדה



מעבדת חקר 80568-03

בביוטכנולוגיה

36מעבדהשריד רונית' פרופ

מעבדת חקר 80568-04

בביוטכנולוגיה

36מעבדהעופרן ינאי' גולדשטיין רון פרופ' פרופ

מעבדת חקר 80568-05

בביוטכנולוגיה

ר קורן "ר יששכר ניסן ד"משה ד-ידיד גל' פרופ

טל ירון-שב' ר קטקוף דן פרופ"לי ד

36מעבדה

-מעבדת חקר מורחבת 80569-01

סטודנטים מצטיינים

510מעבדהגרשון תמר' פרופ

12מעבדהמרצי מחלקהמעבדת חקר בביופיסיקה80571-01

אלגוריתמים לביולוגיה 80585-01

חישובית

 אלגוריתמים לביולוגיה חישובית14:00-16:00280585-02'ה1הרצאהעפרוני סול' פרופ

אלגוריתמים לביולוגיה 80585-02

חישובית

 אלגוריתמים לביולוגיה חישובית16:00-17:00180585-01'ה0.5תרגילפיליפ חגית מר שניר תום' גב

ראה )אוקינוגרפיה -פלאו80598-01

אתר המכון 

הבינאוניברסיטאי 

רישום לאחר .באילת

(אישור מהמכון

24הרצאה

גיאולוגיה וגיאופיזיקה 80640-01

של הסביבה הימית 

ראה אתר המכון )

הבינאוניברסיטאי 

רישום לאחר .באילת

(אישור מהמכון

24הרצאהמרצי מחלקה

ראה )הכרת הפלנקטון 80648-01

אתר המכון 

הבינאוניברסיטאי 

רישום לאחר .באילת

(אישור מהמכון

24הרצאהגנין אמציה פרסטיי ברכה

ביולוגיה ואקולוגיה של 80655-01

עשבי ים במפרץ אילת 

ראה אתר המכון )

הבינאוניברסיטאי 

רישום לאחר .באילת

(אישור מהמכון

24הרצאהבר סוון וינטרס גדעון



ביולוגיה של אלמוגים 80657-01

ראה אתר המכון 

הבינאוניברסיטאי 

רישום לאחר .באילת

(אישור מהמכון

36הרצאהרנוב דן'פיין מעוז צ' פרופ

הכרת המערכת הימית 80658-01

מחזור -של מפרץ אילת

ראה אתר המכון ) 1

הבינאוניברסיטאי 

רישום לאחר .באילת

(אישור מהמכון

24הרצאה

12:00-14:002'ב1הרצאהטל אשר לאור יעל-ברפסולות ממטרד למשאב80667-01

12:00-14:002'ד1הרצאהדג ארנוןאקולוגיה של האבקה80668-01

אקולוגיה של מערכות 80669-01

רבייה בחרקים

10:00-12:002'ב1הרצאההררי אלי

הכרת המערכת הימים 80679-01

מחזור -של מפרץ אילת

ראה אתר ) באנגלית 2

המכון הבינאוניברסיטאי 

רישום לאחר .באילת

(אישור מהמכון

24הרצאהגנין אמציה כפלוי משה

היבטים אקופיסיולוגים 80682-01

וגנטיים ביער הנטוע 

בישראל

12:00-14:002'ד1הרצאהדוד רקפת שילר גבי

1.53סדנהמרצי מחלקהסדנת מחשב80683-01

מחלות צמחים 80684-01

והשלכותיהם על 

הסביבה

12:00-14:002'ג1הרצאהעזרא דוד

הקרקע כמערכת 80685-01

הוליסטית ודינמית 

התומכת במערכת 

האקולוגית

11:00-14:003'ב1.5הרצאהחור מני-בן

, קרקע-זיהום סביבתי80687-01

מים ואויר

12:00-14:003'ב1.5הרצאהגרבר אלן



אקולוגיה מיקרוביאלית 80688-01

ומיקרוביולוגיה סביבתית

17:00-19:002'ג1הרצאהמינץ דרור סיטרין אדי

תזמון ושעונים , זמן80689-01

ביולוגים במערכות 

ראה אתר )אקוואטיות  

המכון הבינאוניברסיטאי 

רישום לאחר .באילת

(אישור מהמכון

36הרצאהלוי אורן' פרופ

מיקרוביולוגיה ימית 80690-01

ראה אתר המכון )

הבינאוניברסיטאי 

רישום לאחר .באילת

(אישור מהמכון

36הרצאה

נושאים באוקיאנוגרפיה 80692-01

ראה אתר )פיזיקלית 

המכון הבינאוניברסיטאי 

רישום לאחר .באילת

(אישור מהמכון

24הרצאהאשכנזי יוסף גילדור חזי

נושאים נבחרים 80694-01

בביולוגיה של דגים 

ראה אתר המכון )

הבינאוניברסיטאי 

רישום לאחר .באילת

(אישור מהמכון

24הרצאהמרצי מחלקה

סדימנטולוגיה 80696-01

, איסוף דוגמאות:ימית

תיעוד וניתוח של 

סדמנטים ממפרץ אילת 

ראה אתר המכון )

הבינאוניברסיטאי 

רישום לאחר .באילת

(אישור מהמכון

24הרצאה



ראה )פוטוסינתזה ימית 80697-01

אתר המכון 

הבינאוניברסיטאי 

רישום לאחר .באילת

(אישור מהמכון

36הרצאהרנוב דן קרן ניר'פרנק אילנה צ-ברמן' פרופ

פרקים בביולוגיה ומיון 80698-01

-של חסרי חוליות מים

ראה אתר המכון )סוף 

הבינאוניברסיטאי 

רישום לאחר .באילת

(אישור מהמכון

24הרצאהבניהו יהודה

שיטות מחקר 80700-01

ראה )באוקיאנוגרפיה 

אתר המכון 

הבינאוניברסיטאי 

רישום לאחר .באילת

(אישור מהמכון

24הרצאה

10:00-12:002'ד1הרצאהטרבס רפאל-פרל' פרופ'מבוא לביולוגיה א80701-01

10:00-12:002'ד1הרצאהר קורן לי"ר מוטרו בנימין ד"ד'מבוא לביולוגיה ב80702-01

אתגרי הביולוגיה 80716-01

המודרנית

16:00-17:0011'א1הרצאהר מוטרו בנימין"ד

אתגרי הביולוגיה 80716-10

המודרנית

16:00-17:0011'א1הרצאהר מוטרו בנימין"ד

12:00-14:002'ד1הרצאהאל רונן-ר בר"דמבוא לכלכלה80717-01

14:00-16:002'ב1הרצאההרפז שנאןהזנת דגים בראי קיימות80720-01

08:00-10:002'ב1הרצאהר ברזני עוז"דצמחי תועלת80722-01

תכנות בפייתון לצרכי 80724-01

מחקר מדעי

12הרצאהר טל רונן"ד

למידה עמוקה ובינה 80725-01

מלאכותית ברפואה

12הרצאהר טל רונן"ד

תיזהטרם נקבעתיזה לתואר שני80762-01

בחינת מיון באנגלית 80763-01

לתארים מתקדמים

2בחינה

דיסרטציהטרם נקבעעבודת דוקטור80769-01

08:00-10:002'ו1הרצאהר רביזדה אסתר"ציון ד-ר כץ בן"דהמטולוגיה קלינית80780-01

08:00-10:002'ו1הרצאהר שורק נדב"ר בן צבי חיים ד"דמיקרוביולוגיה קלינית80781-01

יינתן )פתולוגיה קלינית 80782-01

(פעם בשנתיים

08:00-10:002'ו1הרצאהמר גולדשמידט חנוך

10:00-12:002'ו1הרצאהר דולמן רם"דביוכימיה קלינית80784-01

10:00-12:002'ו1הרצאהר אטלין שמעון"דוולידציות וכיולים80785-01



עבודהטרם נקבעעבודה שוות ערך לתיזה80800-01

עקרונות פיזיקליים 80801-01

למכשור מדעי ונתוח 

תוצאות

12:00-14:002'ה1הרצאהר לזר איתי"ר ורוואק אלכסנדר ד"ר איצקוביץ דבי ד"ד

אפיגנטיקה תורשה ללא 80803-01

-DNAשינויים ברצף ה

10:00-12:002'ב1הרצאהר קטקוף דן"ד

טכניקות מחקר של 80805-01

ביומולקולות

08:00-10:002'ד1הרצאהר ורוואק אלכסנדר"ד

שיטות במחקר מבנה 80816-01

ודינמיקה בגרעין

0.51מעבדהטל ירון-שב' הוכברג הודיה פרופ' גב

נושאים נבחרים 80830-01

בפרמקולוגיה מודרנית

10:00-12:002'ד1הרצאהמשה-ידיד גל' פרופ

בעיות ביולוגיות בים 80841-01

האדום

 בעיות ביולוגיות בים האדום1280841-02הרצאהפיין מעוז' ר יהושע ירון פרופ"ד

בעיות ביולוגיות בים 80841-02

האדום

פיין ' ר יהושע ירון מר לנדאו איתי פרופ"ד

פלדמן בר' מעוז גב

 בעיות ביולוגיות בים האדום1280841-01מעבדה

מיקרוסקופית אור 80843-01

ואלקטרונים

ייקוב אברהם 'ר ג"ישי רקפת רות ד-בן' גב

מליק צבי' ר לזר איתי פרופ"ד

 מיקרוסקופית אור ואלקטרונים1280843-02הרצאה

מיקרוסקופית אור 80843-02

ואלקטרונים

 מיקרוסקופית אור ואלקטרונים1280843-01מעבדהר לזר איתי"ישי רקפת רות ד-בן' גב

10:00-12:002'א1הרצאהסלוצקין אנה' גולדשטיין רון גב' פרופהדמיה לביולוגים80849-01

גנטיקה מולקולרית  80855-01

למתקדמים

10:00-12:002'ד1הרצאהויידס רן' פרופ

התפתחות עוברית 80863-01

ביונקים

14:00-16:002'ב1הרצאהר מוטרו בנימין"ד

שיטות למחקר האותות 80864-01

בתא

' גולדשטיין הודיה גב' ברודי חיה גב' פרופ

וולקובה דריה

1.53מעבדה

אנליזות אימונולוגיות 80873-01

והפרת תאים

ר לזר איתי "לוי נופר ד' ר איצקוביץ דבי גב"ד

פנט עינת' גב

24מעבדה

14:00-16:002'ב1הרצאהר עפרוני רותם"דמבוא למעבדה הקלינית80875-01

ייצור , עקרונות תכנון80876-01

והפעלה של שבבים 

מיקרופלואידים

1.53סדנהגרבר דורון' פרופ

מעבדה מתקדמת 80894-01

- לביולוגיה מולקולרית  ל

      NGS (ריצוף עמוק)

260מעבדהר לזר איתי"ד



 וניטור GCPעקרונות 80898-01

מחקרים קליניים

16:00-18:002'ב1הרצאהר יעקובי שלמה"ר אלה קתרין ד"ד

12:00-13:0011' ד12:00-13:00'דקולוקויוםטרם נקבעקולוקויום והוראה80900-01

12:00-14:0022'גקולוקויוםטרם נקבעקולוקויום והוראה80900-02

10:00-11:001'ו0.5סמינריוןאוקון איתן' פרופסמינריון80902-01

10:00-11:001'ו0.5סמינריוןלבנון ארז יצחק' פרופסמינריון80903-01

10:00-11:001'ה0.5סמינריוןר אורבך אחיה"דסמינריון80904-01

10:00-11:001'ו0.5סמינריוןשוורץ רקפת' פרופסמינריון80911-01

10:00-11:001'ו0.5סמינריוןכהן סיריל' פרופסמינריון80912-01

10:00-11:001'ו0.5סמינריוןפיין מעוז' פרופסמינריון80913-01

16:00-17:001'א0.5סמינריוןברודי חיה' פרופסמינריון80919-01

10:00-11:001'ו0.5סמינריוןעופרן ינאי' פרופסמינריון80921-01

16:00-17:001'ה0.5סמינריוןעפרוני סול' פרופסמינריון80922-01

16:00-17:001'א0.5סמינריוןגולדשטיין רון' פרופסמינריון80923-01

15:00-16:001'ד0.5סמינריוןקורנגרין אלון' פרופסמינריון80924-01

16:00-17:001'ה0.5סמינריוןאפלבום ליאור' פרופסמנריון80925-01

10:00-11:001'ה0.5סמינריוןר אילני עמיעל"דסמינריון מסלול סביבה80927-01

סמינריון מסלול 80928-01

ביוטכנולוגיה

11:00-12:001'ה0.5סמינריוןר יששכר ניסן"ד

10:00-11:001'ו0.5סמינריוןברדה סעד מירה' פרופסמינריון ביוטכנולוגיה80930-01

10:00-11:001'ו0.5סמינריוןגרבר דורון' פרופסמנריון ביוטכנולוגיה80931-01

10:00-11:001'ו0.5סמינריוןר קטקוף דן"דסמינריון ביוטכנולוגיה80932-01

09:00-10:001'ה0.5סמינריוןשוחט גלית-ר אופיר"דסמינריון בביוטכנולוגיה80933-01

10:00-11:001'ו0.5סמינריוןאופטובסקי ירדן' פרופסמינריון ביוטכנולוגיה80935-01

10:00-11:001'ו0.5סמינריוןארויה שי-בן' פרופסמינריון בביוטכנולוגיה80936-01

12:00-13:001'ב0.5סמינריוןגרשון תמר' פרופסמינריון בביוטכנולוגיה80937-01

10:00-11:001'ו0.5סמינריוןר צור עמית"דסמינריון ביוטכנולוגיה80940-01

16:00-17:001'ב0.5סמינריוןגינזברג דורון' פרופסמינריון ביוטכנולוגיה80941-01

11:00-12:001'ב0.5סמינריוןקורנבליט סיון' פרופסמינריון ביוטכנולוגיה80942-01

סמנריון מסלול 80947-01

ביוטכנולוגיה

10:00-11:001'ו0.5סמינריוןר הנדל איל"ד

11:00-12:001'ג0.5סמינריוןגרבר אלןסמינריון80949-01

13:00-14:001'ד0.5סמינריוןהאס אלישע' פרופסמינריון בביופיסיקה80950-01

סמינריון במסלול סביבה 80952-01

וקיימות

16:00-17:001'ב0.5סמינריוןעזרא דוד

סמינריון לתואר שני ללא 80953-01

תיזה

16:00-18:002'א1סמינריוןשריד רונית' פרופ

16:00-18:002'ב1סמינריוןר מוטרו בנימין"דמסלול ללא תיזה-סמנריון80961-01



מסלול -עבודה סמנריונית80962-01

ללא תיזה

16:00-18:002'א1סמינריוןדון ירמיהו' פרופ

שיטות הוראה למדריכים 80998-01

במעבדות הוראה 

במדעים

10:00-12:002'אהדרכהמר גלעדי ערן

שיטות הוראה למדריכים 80998-02

במעבדות הוראה 

במדעים

10:00-12:002'אהדרכהמר גלעדי ערן



ט"ל תשע"שנה-הפקולטה למדעי החיים 


