
 
 בתשפ" – סמסטר א, גשנה  – חוגי -דו – פסיכולוגיהמדעי החיים 

 בר-המערכת כפופה לשינויים, המערכת הסופית הנה המערכת לרישום כפי שמופיעה באינ –שימו לב 

 80-567-01קורס  –בשנה ג ניתן להתנסות במעבדת חקר 

 יום ג  יום ב יום א 
08:00-09:00       
09:00-10:00    80-208-16   
 גנטיקה כללית   10:00-11:00

80-208-01/10 
 80-208-15/18 

 גנטיקה כללית     11:00-12:00
80-208-01/10 

התמודדות התא עם  12:00-13:00
 מצבי עקה

80-554-01 

 עיכול והפרשה
80-345-01 

פרקטיקום מחקר  03-206-80
60-בפסיכותרפיה

01-547 

וירולוגיה כללית 
-80ומולקולרית 

דרוש  357-01
 לרפואה

מבוא לפסיכולוגיה 
 80-208-02/03 13:00-14:00 60-209-01  -חברתית א'

המוח: זיכרון, למידה  14:00-15:00
 ומה שביניהם

01-333-80 

התנסות בשדה   
519-60-שיקומית 

01 

התנסות בשדה 
60-התפתחותית 

03-519 

מבוא לפיזיולוגיה של החי 
  15:00-16:00 דרוש לרפואה 01-206-80

60-תורת המבחנים     16:00-17:00
01-301 

  
17:00-18:00      
    מדעי החיים –שעות מחלקה  18:00-19:00
19:00-20:00    

       

 4חובת בחירה  תרגיל חובה קורס חובה 
 נק"ז מדעי החיים

השלמת  – בחירה
נק"ז מדעי  2.5

 החיים

 -בחירה 
 פסיכולוגיה

 

       

 

 

 

 

  



 
 בתשפ" –סמסטר א שנה ג,  – חוגי-דו – פסיכולוגיהמדעי החיים 

 

 יום ה יום ד 

08:00-09:00       

09:00-10:00       

 סמינריון 10:00-11:00
01-431-60 

 רסובסקי

 מבוא לאקולוגיה
80-207-01/10 

בקרת גדילה 
ותמותה של תאים 

80-519-01 

 מבוא לביולוגיה א
80-701-01 

 

החיים בקבוצה: הבסיס 
  -המולקולרי להתנהגות חברתית

01-360-80 

 RNA-   80-367-01 עולם ה
11:00-12:00 

 01-542-01,60-530-60. 01-468-60פרקטיקום  12:00-13:00
01-418-60 .425-60 

    

13:00-14:00     

מבוא לפסיכולוגיה      14:00-15:00
 60-305-01  -אבנורמאלית ב'

 

15:00-16:00     

התנסות בשדה קלינית  16:00-17:00
01,02-522-60 

  01-579-60טיפול זוגי    

17:00-18:00     

18:00-19:00       

19:00-20:00       

       

       

       

 4חובת בחירה  תרגיל חובה קורס חובה 
 נק"ז מדעי החיים

 – בחירה
 2.5השלמת 

נק"ז מדעי 
 החיים

  פסיכולוגיה -בחירה 

       

       

 

 

 

 



 
 בתשפ" –סמסטר ב , שנה ג – פסיכולוגיהמדעי החיים 

 בר-המערכת כפופה לשינויים, המערכת הסופית הנה המערכת לרישום כפי שמופיעה באינ –שימו לב 

 יום ה יום ד יום ג יום ב יום א 

08:00-
09:00 

מיקרוביולוגיה     
-80-203  -כללית
01/10 

אינטראקציות בין    
המיקרוביום 

והמאכסן בבריאות 
301-80-  -ובחולי

01 

09:00-
10:00 

       

10:00-
11:00 

מבוא 
  -לאימונולוגיה
80-210-01 

-80סמינריון  
492-01 – 

גלית  פרופ'
 שוחט אופיר

  -מבוא לוירולוגיה 
80-204-01 

מבוא    
לפסיכולוגיה 
  -אבנורמאלית ב'

60-306-01 
11:00-
12:00 

     

12:00-
13:00 

תהליכים 
חברתיים 
  -בחיידקים

80-387-01 

המוח 
 החולה 

80-396-01 

רקטיקום פ
בפסיכותרפיה 

01-547-60 

מבוא לפסיכולוגיה  
-60  -חברתית ב'

210-01 

המוח 
ותפקודיו 

01-505-80 

468-60-פרקטיקום 
01 .-01,60-530-60
01-542 01-418-60 .

425-60 

  

13:00-
14:00 

   

14:00-
15:00 

התנסות בשדה   
60-שיקומית 

01-519 
התפתחותית 

03-519-60 

פיזיולוגיה של 
-80  -מערכות
214-10 

 )אופציה א(

מנגנוני חישה 
ותגובה של צמחים 

-80  -לתנאי עקה
324-01 

המוח 
ותפקודיו 

20-505-80 

יזיולוגיה של פ
 80-214-10  -מערכות

 )אופציה ב(

הבדלים בין 
אישיים 

בהתנהגות 
60-חברתית 

01-682 

מדדים 
פסיכופזיולוגיים 
ופסיכופתולוגיה 

01-946-60 15:00-
16:00 

   

16:00-
17:00 

אקולוגיה 
ואבולוציה של 

התנהגות בעלי 
80-  -חיים
01-540 

פיזיולוגיה 
של 

 -מערכות
-80מעבדה 
228-12 

סמינריון מסלול 
ביולוגיה  

מולקולרית 
תאית ורפואית 

01-451-80 

השפעת סמים  
ממכרים על המוח 

01-521-80 

 -פיזיולוגיה של מערכות 
 80-228-02מעבדה 

 )אופציה נוספת(

התנסות 
קלינית  בשדה

-522-60
01,02 

 

17:00-
18:00 

   

18:00-
19:00 

מדעי  –שעות מחלקה 
 החיים

       

19:00-
20:00 

       

תרגיל  קורס חובה 
 חובה

 4חובת בחירה 
נק"ז מדעי 

 החיים

 – בחירה
 2.5השלמת 

נק"ז מדעי 
 החיים

 -בחירה    
 פסיכולוגיה

 

 

 


