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 מבוא

, "מוסמך במדעי החיים" (.B.Sc) "בוגר האוניברסיטה במדעי החיים" בפקולטה מתקיימים לימודים לקבלת התארים:
(M.Sc.)  "ו"דוקטור לפילוסופיה(Ph.D.). 

 הפקולטה מציעה מספר מסגרות לימוד לתואר ראשון:
 .)ביולוגיה( מדעי החיים מורחב .1
 ביוטכנולוגיה .2
 מובנה עם פסיכולוגיה-ראשי-מדעי החיים דו .3
 מובנה עם כימיה-ראשי-מדעי החיים דו .4
 מובנה עם גאוגרפיה-ראשי-דומדעי החיים  .5
 *ראשי-דועם כל מקצוע נלמד  –ראשי -דומדעי החיים .    6
 .     ביולוגיה חישובית )בשיתוף עם המחלקה למדעי המחשב(7
 .     אופטומטריה8

 מכון הגבוה לתורה.בעם לימודים במדרשה או  בפקולטה למדעי החיים ניתן לשלב את הלימודים
 גיתית הרשקוביץהפקולטה לתואר ראשון ד"ר  צתיועלקביעת פגישה אישית עם 

 gitit.hershkovits@ biu.ac.il, מייל: 03-5317019טלפון: 
 

 תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 למועמדים חדשים:

 תעודת בגרות. .1
 בחינת כניסה פסיכומטרית. .2
 

 לסטודנטים ותיקים:

ומעלה בקורסי ההתמחות  75בעלי ממוצע ציונים של : יתקבלו ים מדוייקיםסטודנטים הלומדים בפקולטה למדע
 אילן.-באוניברסיטת בר

או מדעי החיים, באוניברסיטאות אחרות: יתקבלו בעלי ממוצע  למדעים מדוייקיםסטודנטים הלומדים בפקולטה 
 ומעלה. 75ציונים של 

 .חדשים חברה: תנאי קבלתם כמועמדיםסטודנטים הלומדים בפקולטות למדעי היהדות, הרוח וה

 

 

 לא יאושרו חפיפות בקורסים. * 

 
 הערות:   

במחלקה מותנה בהצגת אישור רפואי על כשירות הסטודנט/ית ללמוד במחלקה כולל  אישור סופי ללימודים .1

 השתתפות במעבדות.

 התלמיד צריך להיות מודע כי בחלק מהמעבדות יצטרך לעשות עבודה עם חיות מעבדה. .2

 כי אין לימודים חלקיים או פריסת לימודים ליותר משלוש שנות לימוד לתואר ראשון.התלמיד צריך לדעת  .3

 

 מסלול מדעי החיים מורחב

, חובה ילמדו קורסיב' -כאשר בשנים א' שעות שנתיות 72הסטודנטים ילמדו לקבלת תואר ראשון במדעי החיים 

 בחירה.חובה וקורסי בשנה ג' ילמדו קורסי 

 



לתלמידים מצטיינים ניתנת אפשרות להתקבל למסלול ישיר לתואר שני. הקביעה נעשית על פי ההצטיינות בשנתיים 

 הראשונות ללימודים. עבודת התיזה מתחילה עם תום הלימודים של שנה ב'.

 

 תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי החיים מורחב כוללת:

מתמטיקה, פיסיקה כללית, כימיה כללית אתגרי הביולוגיה המודרנית,  ביולוגיה כללית, ביולוגיה של התא, שנה א':

בוטניקה או מעבדות:  2בחירה אחת מתוך לכמו כן  ופיסיקלית, כימיה אורגנית א', ביוסטטיסטיקה ומבוא לביוכימיה.

 זואולוגיה.

מבוא לאקולוגיה,  ,מיקרוביולוגיה כללית, גנטיקה כללית, כימיה אורגנית ב', ביוכימיה, מבוא לאימונולוגיה שנה ב':

פיזיולוגיה של הצומח, מבוא לפיזיולוגיה של החי, פיזיולוגיה של מערכות, מבוא לוירולוגיה, ביולוגיה מולקולרית 

 : 3 ות לבחירה מתוךמעבד 2וכן ,  קולרית, מעבדה בביוכימיה, מעבדה בביולוגיה מולוהנדסה גנטית א'

 מבוא לאקולוגיה, פיזיולוגיה של מערכות.  מיקרוביולוגיה,

לפי בחירת )מתוך מגוון קורסי הבחירה, קורסי התמחות סמינריון, קורסי חובה והתלמידים ישתתפו ב שנה ג':

 המסלולים הבאים:התלמיד ויעוץ המחלקה( באחד 

 ביולוגיה מולקולרית, תאית ורפואית. .1

 מדעי הסביבה, החי והצומח. .2

 לימוד לתואר ראשון שעות שנתיות 72על התלמיד לבחור קורסים להשלמת 

 

 

 מסלול ביוטכנולוגיה

מטרת המסלול להכשיר כח אדם מיומן שיוכל להשתלב בתעשייה ביוטכנולוגית. במשך לימודיו יקבל התלמיד ידע 

 שעות שנתיות 72תכנית הלימודים כוללת  כנולוגית.בתחום הטכנולוגי, המשפטי והכלכלי ניהולי של התעשייה הביוט

 .בשלוש שנות הלימוד לתואר ראשון

מבוא לביולוגיה ומעבדות בהתאם, פיסיקה כללית, כימיה כללית ופיסיקלית, מתמטיקה, כימיה אורגנית א',  שנה א':

 מבוא לביוכימיה ביוסטטיסטיקה, ביולוגיה של התא, אתגרי הביולוגיה המודרנית ומבוא לכלכלה ומינהל עסקים.

כללית, מבוא לאימונולוגיה, מבוא לפיסיולוגיה של ביוכימיה, מיקרוביולוגיה כללית, מבוא לוירולוגיה, גנטיקה  שנה ב':

הצמח, כימיה אורגנית ב', מבוא לאקולוגיה )הרצאות בלבד( מבוא לפיסיולוגיה של החי, מבוא לחישוב לביולוגיה, 

  , מעבדה בביוכימיה, מעבדה במיקרוביולוגיהפסיולוגיה של מערכות

דסה גנטית ב', ביואינפורמטיקה, סמינריון מסלול ביוטכנולוגיה. מבוא לביוטכנולוגיה, ביולוגיה מולקלרית והנ שנה ג':

 לימוד לתואר ראשון. שעות שנתיות 72כן על התלמיד לבחור קורסים נוספים מרשימת קורסים נתונה להשלמת 

 

 

 

 

 מסלול ביולוגיה חישובית

 )בשיתוף עם המחלקה למדעי המחשב(

מסלול הלימודים מכשיר תלמידים כדי שיהיו בעלי רקע במדעי החיים ובמדעי המחשב. התלמידים יתמחו ויצברו 

ת . התוכנית פותחת לתלמידים אפשרויות להשתלב בעבודה ובמחקר הן בתעשייניסיון מעשי בתכנות מדעי וביולוגי

. תכנית המתפתח של ביולוגיה חישובית וביואינפורמטיקהבתחום טק והן -הביוטכנולוגיה, הן בתעשיית ההי

הלימודים כוללת את קורסי היסוד בשני המדעים וקורסים השייכים לנושאי ההשקה הבין תחומיים. מדובר בתכנית 

פקולטה למדעי החיים בשיתוף עם ידי ה-תואר במסלול של ביולוגיה חישובית על מעניקהלימודים משותפת ש

 המחלקה למדעי המחשב.



סטודנטים בעלי נתוני הקבלה הטובים ביותר. מספר מוגבל של התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים. יתקבלו 

ידי הפקולטה למדעי החיים בתיאום עם המחלקה מדעי המחשב. היקף הלימודים -קבלת הסטודנטים תעשה על

 לתואר ראשון. שנתיותשעות  79במסלול זה הוא 

 

מבוא לביולוגיה, אתגרי הביולוגיה המודרנית, כימיה כללית ופיסיקלית, כימיה אורגנית א',  -מדעי החיים  שנה א':

 , ביולוגיה של התא. מבוא לביוכימיה

נתונים, מתמטיקה בדידה, מבוא לחדו"א, מבוא לחישוב, מבוא לתכנות מונחה עצמים, מבני  -מדעי המחשב 

 אלגברה לינארית

ביוכימיה, מיקרוביולוגיה כללית, מבוא לאימונולוגיה, מבוא לוירולוגיה, גנטיקה כללית, כימיה  -מדעי החיים  שנה ב':

, מעבדה , ביואינפורמטיקה*, ,, מעבדה בביוכימיהאורגנית ב', פיסיקה כללית, ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'

  .בביולוגיה מולקולרית

 אלגוריתמים, מודלים חישוביים, מודלים ביומתמטים* –מדעי המחשב 

, להבין מחלות ולפתח תרופות בעידן המידע*, , נוירופיזיולוגיה תאית, פיזיולוגיה של מערכות -מדעי החיים  שנה ג':

  .גנומיקה חישובית* 

, מערכות הפעלה, ביוסטטיסטיקה, מערכות מסדי נתונים, ביולוגיה חישובית*, 1תכנות מתקדם  –מדעי המחשב 

 אלגוריתמים לביולוגיה חישובית*

 בנוסף צריך לקחת בשנה ג' נקודות בחירה, חלקן במדעי החיים וחלקן במחשבים.

 *קורסים השייכים לנושאי ההשקה בין מדעי החיים ומדעי המחשב.

 

 

 עם כימיהי מובנה ראש-דומסלול מדעי החיים 

מטרת המסלול היא לאפשר לסטודנט להתמחות ביותר מתחום אחד במדעי הטבע. שילוב זה מקנה בסיס רחב 

  .לקידום מחקרים חדשניים למשל בתחומי הביוטכנולוגיה והננוטכנולוגיה
 .ללא צורך בהשלמות או בכימיה במדעי החייםבוגרי התוכנית יכולים להמשיך ללימודי תואר שני 

 .נ"ז 68.5סה"כ לתוכנית  נ"ז  37 –כימיה נ"ז,  31.5 -ביולוגיה הסטודנטים ילמדו

טיקה, מבוא , ביוסטטיסא, מתמטיקה ב, כימיה אורגנית א' ביולוגיה של התא, פיזיקה כלליתמדעי החיים: שנה א': 

 .לביולוגיה

אורגנית, מעבדה בכימיה אנליטית, מתמטיקה לכימאים א,  כימיה: כימיה כללית א', כימיה כללית ב', כימיה אי

 פיזיקה כללית לכימאים ב'.

מעבדה בביולוגיה  ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א',, מיקרוביולוגיה, ביוכימיה מדעי החיים:שנה ב': 

 בביוכימיה.מולקולרית, מעבדה 

 ,.כימיה: כימיה אורגנית א', כימיה אורגנית ב', מעבדה בכימיה אורגנית א', כימיה פיזיקלית 

לוגיה, ,, גנטיקה, מבוא לאימונומבוא לאקולוגיה: מבוא לוירולוגיה, מבוא לפיזיולוגיה של החי, מדעי החיים שנה ג':

 , קורס בחירה.מעבדה לאקולוגיה, ביואינפורמטיקה, מעבדה בפיזיולוגיה של מערכותפיזיולוגיה של מערכות, 

, כימיה: מעבדה בכימיה פיזיקלית, מעבדה בכימיה אינסטרומנטלית, ספקטרוסקופיה, כימיה אי אורגנית מתקדמת

 נית מתקדמת, מעבדה בכימיה אורגנית מתקדמת, פרמקולוגיה ומטבוליזם של תרופות.כימיה אורג

 

 

 י מובנה עם פסיכולוגיהראש-דומסלול מדעי החיים 

תחום הפסיכוביולוגיה עוסק בחקר הבסיס  .סלול דו ראשי משותף לפקולטה למדעי החיים ולמחלקה לפסיכולוגיהמ

הביולוגי של התנהגות ושל תהליכים פסיכולוגיים )כגון, למידה, זיכרון, התמכרות, רגשות( ומהוה חלק מלימודי מדעי 

 .המוח

  .ללא צורך בהשלמותאו בפסיכולוגיה במדעי החיים בוגרי התוכנית יכולים להמשיך ללימודי תואר שני 

 נ"ז 66.5 -סה"כ לתוכנית נ"ז,  27 –פסיכולוגיה  נ"ז  39.5 -ביולוגיהילמדו הסטודנטים 



, מתמטיקה, חלון כימיה כללית ופיזיקליתביולוגיה של התא, פיזיקה כללית  ביולוגיה כללית ב', מדעי החיים:שנה א: 

 אל המוח, כימיה אורגנית א'.

 תפתחותית.וא לפסיכולוגיה הפסיכולוגיה: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב, מב

מדעח החיים: ביוכימיה, מעבדה בביוכימיה, נוירופיזיולוגיה תאית, נוירופיזיולוגיה אינטגרטיבית, ביולוגיה  שנה ב':

 לקולרית והנדסה גנטית א'.מו

 פסיכולוגיה: סטטיסטיקה רב משתנית, מבוא לתיאוריות באישיות, שיטות מחקר וניסויים, פסיכולוגיה קוגניטיבית.

 פיזיולוגיה של מערכות, סמינריון.יה, גנטיקה, עי החיים: מיקרוביולוגשנה ג': מד

 פרקטיקום, סמינר עיוני, קורס בחירה.רמלית, מבוא לפסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה: מבוא לפסיכולוגיה אבנו

 

 ם גיאוגרפיה.י מובנה עראש-דומסלול מדעי החיים 

מטרת המסלול הדו ראשי היא לפתוח צוהר אל מדעי הסביבה בעולם משתנה. התוכנית תכלול שילוב של 
ית ויבשתית, גיאולוגיה, קלימנטולוגיה, ותכלול קורסים לימודי ליבה במקצועת הביולוגיה, אקולוגיה ימ

יעודים וסיורים מורחבים אשר יהוו חלק אינטגרלי וחשוב במהלך הלימודים. הסטודנטים ישולבו במהלך 
התואר בפרויקטים מגוונים בתחומי הסביבה בשילוב עם גופים ציבורים ופרטים כגון משרדי ממשלה, 

 גוון רחב של אנשים מהתעשיה הירוקה, ואירגוני סביבה.מוסדות ציבור ואכיפה וכן עם מ

המסלול המוצע לתואר ראשון יהווה נדבך מרכזי בפיתוח מחקר מדעי הסביבה ויאפשר הקניית ידע רחב 
של הסטודנטים למחקר בתחומים אלה במסגרת תואר שני ושלישי וכן אפשרות להשתלב ולקחת חלק 

 פעיל ומשמעותי בשיח הסביבתי על מגוון צדדיו.

  .ללא צורך בהשלמות או בגיאוגרפיה במדעי החייםבוגרי התוכנית יכולים להמשיך ללימודי תואר שני 

 

 

  ראשי-דומסלול מדעי החיים 

. לא תכנית מדעי החיים ראשי מיועדת לבחירה עם כל מקצוע ראשי נוסף )בתנאי שתהיה התאמה במערכת השעות

  .במדעי החייםראשי -דולתואר  שעות שנתיות 38הסטודנטים ילמדו סה"כ  .(יאושרו חפיפות

 .מבוא לביולוגיה, פיסיקה כללית, כימיה כללית ופיסיקלית, מתמטיקה, כימיה אורגנית א', מבוא לביוכימיה שנה א: 

, ביולוגיה מולקולרית ביוסטטיסטיקהביוכימיה, מיקרוביולוגיה כללית, מבוא לאימונולוגיה, גנטיקה כללית, ב':  שנה

 .והנדסה גנטית א'

 . , סמינריון, מעבדות לבחירה, קורסי בחירהלאקולוגיהלפיזיולוגיה של החי, מבוא  מבואג:  שנה

 

 אופטומטריה מסלול 
 (B.Sc) המחלקה לאופטומטריה באוניברסיטת בר אילן מעניקה תואר ראשון

תיפקוד סטודנט הלומד במסגרת זו נחשף ללימודים מדעיים, ביולוגיים וקליניים של גוף האדם, עם דגש מיוחד על 
והאמצעים לתיקון או לשיפור ראייתם תוך שימת דגש על מיומנות  העיניים אצל תינוקות,ילדים, מבוגרים, קשישים 

 .מדעית וקלינית גבוהה
  http://optometrics.biu.ac.il/node/30אתר המגמה: 

 

תנאי המעבר משנה לשנה בתואר ראשון עבור כל הסטודנטים בפקולטה 
 למדעי החיים

בסוף כל שנת לימודים מקיימת ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי החיים הערכת השגיהם האקדמיים של 

הסטודנטים לצורך הדיון במעבר משנה לשנה, הועדה רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט שלא קיבל ציון עובר 

 בארבעה קורסים או יותר במהלך השנה.

 תארים מתקדמים

  פרטים נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט. –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי 

http://optometrics.biu.ac.il/node/30


 


