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 המחלקה למדעי החיים

 (.B.Sc)לימודים לתואר ראשון -תותוכני

 

נית הלימודים קיימים  ארבעה מסלולי לימוד: מדעי החיים, ביוטכנולוגיה תוכנית הלימודים במדעי החיים מקנה רקע רחב ויסודי ברוב ענפי הביולוגיה המודרנית. בתוכ

 מדעי החיים יוכלו התלמידים להרחיב ידיעותיהם באחד מהתחומים המפורטים מטה. הלימודים ב במסגרת .וביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית ,מולקולרית, אקולוגיה

 

באחת מן המגמות כמפורט שת הסימסטרים הראשונים ובתום הסימסטר השלישי התלמידים יוכלו לבחור תוכנית הלימודים הינה משותפת לכל התלמידים במשך שלו

בעת  למגמה זו והתקבלו שלא נרשמויוכלו לבחור אלה במגמה לביוטכנולוגיה וביולוגיה ימית  .להעמיק בתחום מסויים במסגרת של קורסי בחירה בשטחים שוניםו ,מטה

 תם לאוניברסיטה.הרשמ

 

 מגמה למדעי החייםה  .1

 קריים במדעי החיים:יקורסים השייכים לתחומים עמגוון רחב של  תכוללהתוכנית 

מגוון הקורסים בתחום זה מקנה לתלמיד רקע רחב יחסית במדעי החיים, תוך הדגשת מקצועות הביוכימיה והביולוגיה   – ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית

חלבונים, ביואנרגטיקה  ים קורסים הדנים בתחומים כמו בקרה והעברה של סיגנלים בתוך תאים, מבנה ותפקודהמולקולרית. בין מקצועות ההעמקה כלול

או בתחומים מולקולרית, הנדסה גנטית והבטים רפואיים של הביוכימיה.  הרחבה בתחום זה מהווה בסיס טוב להתמחות בביולוגיה מולקולרית או בביוכימיה, 

 , גנטיקה מולקולרית, פיסיולוגיה של צמחים ובעלי חיים נוירופיסיולוגיה או ביוטכנולוגיה.קרובים, כמו מיקרוביולוגיה

 מגוון הקורסים מאפשר מצד אחד ידע והבנה בסיסיים של עקרונות הגנטיקה ומצד שני הרחבה והעמקה בכיוונים בעלי ענין מיוחד. נושא הגנטיקה – גנטיקה

 חיים ואקולוגיה.-מיה וביולוגיה מולקולרית, מדעי הצמח, מדעי בעלימשולב ומעורה בנושאים השונים כמו ביוכי

הקורסים המוצעים מאפשרים, הרחבת הידע במדעי הצמח באספקטים של ביוכימיה,  פיזיולוגיה, גנטיקה וביולוגיה מולקולרית, המאפשרים הבנה  –מדעי הצמח 

 וד וניצול הפוטנציאל הצמחי באיזורים צחיחים.של התפתחות, פעילות וקיום הצמחים. בין השאר מושם דגש על תיפק

ומקנה כלים עדכניים למחקר  םויישומיימגוון הקורסים מאפשר ראיה כוללת של תהליכי החיים תוך הדגשת היבטים בסיסיים  –פיזיולוגיה של התא ובע"ח 

וקרינולוגיה, נוירוביולוגיה, ביופיסיקה, פיסיולוגיה של מערכת מחזור האנד ובחסרי חוליות. העמקת יתר אפשרית בתחומי םבחולייתניפיסיולוגי של תאים ומערכות 

 הדם ומערכת הרבייה.
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 המגמה למדעי המוח    . 2

מתנהג. מטרות הלימוד במגמה למדעי המוח הן להקנות לסטודנטים ידע בסיסי במדעי העצב החל מרמת תא המוח הבודד ועד לרמת המוח השלם והאורגניזם ה

הוא בגישה הכוללת שמאפשרת להבין תהליכי עיבוד אינפורמציה, לימוד וזיכרון במוח וכיצד הם תורמים ליכולת של אורגניזמים שונים לשרוד  הייחוד במגמה זו

דש ניתן גבסביבה בא הם חיים. לימוד במגמה זו מאפשר הצצה ראשונית לעולם המורכב והמרתק של מדעי המוח שעובר מהפכה בעשור האחרון. במהלך הלימוד 

     מיוחד ללימודי הפיזיולוגיה שמאפשרים הבנה של התהליכים שמיוחדים למוח כאיבר ביולוגי שמעבד אינפורמציה.

 

 המגמה לאקולוגיה .  3

בהבנת חיים ובאקולוגיה התנהגותית. הייחוד במגמה זו הוא -מטרות הלימוד במגמה לאקולוגיה הן להקנות לסטודנטים ידע רחב באקולוגיה, בהתנהגות בעלי

הגידול, בידע  העקרונות של האקולוגיה וההתנהגות, כדי לחזות תפוצה ושפע של מינים. הסטודנטים לומדים לשלב גורמי סביבה שונים כגון אקלים, קרקע ובית

וגיות. העקרונות האקולוגיים הנצבר מהכרת בעה"ח הצמחים והמערכת האקולוגית, כדי ללמוד התנהגות ואקולוגיה של פרטים, אוכלוסיות, חברות ומערכות אקול

חיים וצמחים החיים בסביבה מדברית. הלימוד מתבצע בסידרה של מקצועות עיוניים, מעבדות, תרגילים ומחנות -הנלמדים הם כלליים, אך ניתן דגש מיוחד לבעלי

 אקולוגים בשדה בהם באים לביטוי גם הידע שנרכש במגמות האחרות.  

 

 לוגיה ימיתהמגמה לביולוגיה וביוטכנו.  4

על  באילת.בקמפוס  םשיתקייוכן קורס מבוא מרוכז בנושא ביולוגיה ימית  שבע, -של לימודים במחלקה למדעי החיים, בקמפוס באר הראשונה התוכנית כוללת שנ

 בשנה הראשונה ללימודיהם.  2הסטודנטים להשתדל לסיים קורס אנגלית מתקדמים 

בנושאים הקשורים בביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית. במהלך  ובחירהקורסי חובה  וכלליבקמפוס האוניברסיטה באילת ו מותקיייהשלישית בשנה השניה והלימודים 

-מכון הביןבו ,במרכז הלאומי לחקלאות ימית ,מכוני המחקר בעיר אילת :יבצעו התלמידים פרוייקט מחקר בביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית במסגרת ג'שנה 

  ם.אוניברסיטאי למדעי הי

מגמה זו למגמה אחרת מלעבור  לא יוכלתקבל למגמה זו מה תלמיד ,בקמפוס אילת התחייבויות המנהלתיות והאקדמיותבשל העלויות הגבוהות וה

 .במהלך לימודיו מדעי החייםמחלקה לב
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 פסיכולוגיה-ביולוגיה -תוכנית לימודים    . 5

                  

 החיים מהפקו' למדעי הטבע והמחלקה לפסיכולוגיה מהפק' למדעי הרוח והחברה.   התוכנית משותפת לשתי המחלקות מדעי

ם. במובן זה, התנהגות היא המוצר הסופי בשרשרת סבוכה של תהליכים ביולוגיים וסביבתיים, שתחילתם ברמת הגן והחלבון, וסופם בתפקודו של האורגניזם השל

ופיסיולוגיים של התנהגויות שונות, כגון  םמולקולאריימודי ביולוגיה מאפשרים לפסיכולוגים לחקור היבטים שני התחומים תלויים זה בזה וקשורים קשר הדוק. לי

ותהליכים , מצבי לחץ וחשיבה. מאידך, לימודי פסיכולוגיה מספקים לביולוגים כלים ושיטות מחקר נוספות לחקור השפעות התנהגותיות של גנים, תרופות ןזיכרו

וסביבתיים(. ללא גישה למדעי הביולוגיה, דרכם של חוקרי הנפש חסומה כלפי התהליכים האורגניים, בכיוון  םהורמונאלייגון הזדקנות, שינויים ביולוגיים טבעיים )כ

. ללא גישה למדעי ההתנהגות, דרכם של חוקרי החיים חסומה  כלפי התהליכים ברמת התא והמערכת םוהפיזיקאליי םהמולקולארייהבנת המנגנונים 

כדי לאפשר לעוסקים בהיבטים השונים של ההתנהגות והבסיס  תמטרת התוכנית היא לשלב בין שתי הדיסציפלינונטגרטיביים, לעבר הפונקציות הקוגניטיביות. האי

 הביולוגי שלה מבט מעמיק ורחב על מגוון התופעות הקשורות בה. 

 .פסיכולוגיה-בביולוגיה .B.Sc  -התואר שיינתן לתוכנית זו הוא 
 

 .  )פסיכולוגיה ומדעי החיים( תהיה בהתאם לתנאי הקבלה של שתי המחלקות תוכניתבלה להק

 

הלימודים    – תכנית הלימודים לתואר כפול – מסלול לימודים משולב המחלקה למדעי החיים עם המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה .6

הקורסים הנלמדים יהיו בהתאם לתכנית הלימודים המומלצת )פירוט התוכנית ניתן לראות  שנים. הסטודנט יהיה תלמיד רגיל בכל אחת משתי המחלקות. 4ימשכו 

והסביבה(. במסלול הלימודים הנ"ל כאשר מופסקים לימודיו של התלמיד "אקדמית" או שהתלמיד מודיע על הפסקת לימודיו באחת  במחלקה למדעי הגיאולוגיה

 פקולטה  תפסיק את לימודיו בשתי המחלקות השותפות לתוכנית. מהמחלקות בהן הוא לומד במסגרת התוכנית הנ"ל, ה

מיד במקרים בהם מצבו האקדמי של התלמיד במחלקה האחרת או ברכיב האחר תקין, והמחלקה מעוניינת לקבלו לתוכנית לימודים רגילה במחלקה, על התל

צטרף למגמה לאקולוגיה במסגרת מסלול הלימודים המשולב חייבים לקחת תלמידים המעוניינים לה להירשם ולהתקבל באמצעות מדור רישום של האוניברסיטה.

סית בביוכימיה, את הקורסים:  אקולוגיה ב', עולם הצמחים, פאוניסטיקה, ביומטריה ומחנה אקולוגי ב'.  תלמידים אלו יכולים לוותר על הקורסים: מעבדה בסי

 .ההנדסה גנטית ואימונולוגי

 .  י הקבלה של שתי המחלקותהקבלה למסלול תהיה בהתאם לתנא
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 :(Minor) עם מחלקה משנית Major)) מחלקה ראשית -עם מחלקות אחרות  מחלקתית-תוכנית לימודים דו .7
 

דים של בהן קיימת תוכנית לימו הפקולטה למדעי הטבע ועם מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה מחלקתית עם מחלקות-ניתן להרכיב תוכנית לימודים דו 
 , וכן עם המחלקה לניהול בפקולטה לניהול.לקה ראשית ומחלקה משניתמח

 
 להלן עקרונות התוכנית: 

 שנים במידת האפשר. עקב התנגשויות בין קורסי חובה הניתנים במחלקות השונות 3נק"ז, ותמשך  121-124תוכנית הלימודים הכוללת תהיה בהיקף של  .1
 .ים להתארךעשוי, הלימודים ודרישות קדם נוספות

 
תוכניות הלימודים במחלקות האחרות כמחלקה ראשית הינן נק"ז.  86.5של  בסיסי בהיקף החלקה ראשית הינמחלקה למדעי החיים כמתוכנית הלימודים ב .2

 .01-84בהיקף של 
 

נק"ז )עפ"י תוכנית  41של בסיסי  בפקולטה למדעי הטבע, הינן בהיקף, כמו שאר המחלקות חלקה משניתממחלקה למדעי החיים כתוכניות הלימודים ב .3
 הלימודים שתיקבע ע"י המחלקה הנבחרת(.

 
 קבלה ללימודים במסלול זה מחייבת קבלה הן למחלקה ראשית והן למחלקה משנית.  לא ניתן להירשם ולהתקבל רק לאחת מהן.  .4

 
ואינן אחראיות לפתור בעיות  ה בין קורסים שוניםחפיפ-אינן מתחייבות לאיות קורסים של המחלקות השונות עלולים לחפוף בגלל מערכת שעות שונה; המחלק .5

 .הקשורות לכך
 

 תלמידים הנרשמים לתוכנית משותפת חייבים להיוועץ עם יו"ר וועדת הוראה של שתי המחלקות לפני תחילת שנת הלימודים. .6
 

 עפ"י התואר המוענק במחלקה ראשית. (.B.Sc./M.A)התואר שיוענק למסיימי התוכנית הינו "בוגר"  .0
 

המחלקה שומרת  ה והפקולטה ובהתאם לצרכים העתיים.ניות הלימודים ופזור הקורסים בסמסטרים השונים עשויים להשתנות בהתאם להחלטות המחלקתוכ .8
 לעצמה את היכולת לשנות בהתאם לצורך.

 
 .18-6461611או למוקד מידע טלפוני:    rishum@bgu.ac.ilלצורך הרשמה וקבלת פרטים נוספים נא לפנות למדור רישום:  .9

  
 .1תוכניות הלימודים במגמות השונות מפורטות בטבלה מס' 
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 בע"חוניתוח  בגוויות  נתיחה
 

 .של צמחים ובע"ח בנתיחותבטיפולים ו ףלהשתתכחלק מתכנית הלימודים נדרשים תלמידי המחלקה למדעי החיים 

 

 בקורסי חובה

יהיה   בנתיחה פעיל שיתקשה, מסיבה כלשהי, לקחת חלק. תלמיד , ובכלל זה בביצוע נתיחות בגוויות בעלי חייםהמעבדות של הקורסבכל ת השתתפות קיימת חוב

תגרור  העדרותו של תלמיד ממעבדה בה מבוצעת נתיחה  שיבצע תלמיד אחר, מתרגל או המרצה, הכל בהתאם לשקול דעתו של המרצה בקורס. רשאי לצפות בנתיחה

 .הפחתה בציון המעבדה )בהתאם לחלק היחסי של המעבדות מהן נעדר למספר המעבדות הכולל בקורס(

 

 קורסי בחירהב

אי השלמת מטלות הקורס, ובכלל  .ביצוע ניתוחים בבע"ח הכפופים לאישור הועדה האוניברסיטאית, ללא יוצא מהכלל כוללקיימת חובת השתתפות בכל מטלות הקורס, 

 . הפחתה בציון הקורס או כשלון בקורס, בהתאם לשקול דעתו של המרצה בקורסניסויים בבע"ח, תגרור זה ביצוע 

 

 סיורי לימוד כחלק מתכנית הלימודים

 בקורסי רשות: לינה, הוצאות נסיעה וכלכלה ע"ח הסטודנט.

 בקורסי חובה:  לינה, הוצאות נסיעה ע"ח המחלקה וכלכלה ע"ח הסטודנט.

 

 זכאות לתואר

(. תלמיד הלומד בתוכנית מלאה ימצא את תוכניות הלימודים 1נת להיות זכאי לתואר "בוגר", על הסטודנט להשלים את הנקודות בהתאם להנחיות  )טבלה מס' על מ

 המומלצות לפי סמסטרים.

 

 לימודי תעודת הוראה

 81ת הוראה ליחידה להכשרת מורים במחלקה לחינוך, לאחר שיצברו תלמידים מהמגמות השונות במחלקה למדעי החיים יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תעוד

 גנטיקה מעבדה. - 215-11633נקודות במסגרת המחלקה למדעי החיים. תלמידים אלה יכללו את המקצוע הבא בנוסף לתוכנית הלימודים: 
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 :1טבלה מס'    
 מחלקה למדעי החייםבסה"כ מספר נקודות זכות הדרושות לתואר "בוגר"     

 
 
 
 

 – מדעי החיים
 מגמה כללית 

 –מדעי החיים 
 מדעי המוחמגמת 

 –מדעי החיים 
 אקולוגיהמגמת 

  -מדעי החיים
ביולוגיה מגמת 

 ימיתוביוטכנולוגיה 
 

מחלקתית -תכנית דו
 )תלת שנתית( 

 פסיכולוגיה –ביולוגיה 

תואר כפול )ארבע 
 -מדעי החיים  -שנתי(

 גיאולוגיה

 מחלקתית )תלת שנתית(-תכנית דו

 מדעי החיים  
 -מחלקתי -דו

 (11) ראשית
מדעי החיים דו 

 (11פקולטי )

 -דו מדעי החיים
 מחלקתי

 (01) ת משני - 
מדעי החיים דו 

 (01פקולטי )

 'נק סוג המקצוע 'נק סוג המקצוע 'נק סוג המקצוע 'נק סוג המקצוע 'נק סוג המקצוע
 

סוג  נק' סוג המקצוע
 המקצוע

 נק' סוג המקצוע 'נק

מקצועות 
חובה 

מחלקתיים 
)פירוט מופיע 
בטבלה מס' 

2) 

84.1 
 

מקצועות חובה 
לקתיים מח

)פירוט מופיע 
 (2בטבלה מס' 

מקצועות חובה  84.1
מחלקתיים 

)פירוט מופיע 
 (2בטבלה מס' 

 מקצועות חובה 81.1
מחלקתיים )פירוט 
מופיע בטבלה מס' 

2) 
 

מקצועות חובה  81.1
במדעי החיים + 

 פסיכולוגיה
)פירוט מופיע 

 (ו'בטבלה 

115.25 
)כולל 

 אנגלית(

מקצועות 
חובה במדעי 

החיים + 
אולוגיה  גי

)פירוט מופיע 
בטבלה מס' 

15) 

141.1 
 

מקצועות 
חובה 

מחלקה 
ראשית 
)פירוט 

 מופיע
בטבלה מס'  

14) 

מקצועות חובה  84.1
מחלקה משנית 

)פירוט מופיע 
בטבלה מס' 

14) 

43.1 

קורס מעבדה 
 מתקדם

)פירוט מופיע 
בטבלה מס' 

3) 

קורס מעבדה  2.5
 מתקדם

)פירוט מופיע 
 (3בטבלה מס' 

ועות חובה מקצ 2.5
במגמה )פירוט 
מופיע בטבלה 

 (0מס' 

מקצועות חובה  18.11
במגמה  )פירוט  

מופיע בטבלה מס' 
11) 

חובה  מקצועות  20.1
 במגמה

 מקצועות 

או  4.1
8.1 

בחירה במדעי 
החיים או 
 גיאולוגיה

21.1     

מקצועות 
בחירה 
 מוגברת

)פירוט מופיע 
בטבלה מס' 

4) 

חובה מקצועות  13.1
  במגמה

מקצועות בחירה  14.5
מוגברת במגמה 

)פירוט מופיע 
 (89בטבלה מס' 

מקצועות בחירה  9.1
במגמה  )פירוט  

מופיע בטבלה מס'  
11) 

 מקצועות    11.1
מוגברת בחירה 

במדעי החיים 
 פסיכולוגיהאו 

או  4.1
5.1 

      

מקצועות 
בחירה 

 במחלקה
)פירוט מופיע 
בטבלה מס' 

5) 

מקצועות בחירה  10.5
 (5-ו 4)טבלה 

מקצועות בחירה  16.1
במחלקה )פירוט 

מופיע בטבלה 
 (9-ו  5, 4'  מס

מקצועות בחירה  11.1
חופשית בקמפוס 

 אילת

מקצועות  6.1
בחירה במדעי 

החיים או 
 פסיכולוגיה

4.1-0.1       

מקצועות 
בחירה 
 חופשית

)ניתן לבחור 
 4גם מטבלה 

 (5-ו

מקצועות בחירה  6.1
 חופשית

 מקצועות בחירה 6.1
 חופשית

)ניתן לבחור גם 
 , 4מטבלה 

 (9-ו 5

6.1           

 11.1 סה"כ 01.1 סה"כ 160 סה"כ 110.01 סה"כ 101 סה"כ 101 סה"כ 101 סה"כ 101 סה"כ
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 0טבלה מס' 

 , אקולוגיה, ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימיתמדעי המוח, מדעי החיים –רשימת מקצועות החובה המחלקתיים 

 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

 דרישות קדם ו/או צמוד

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

  211-10111 א' אביב 2.5 - - 1 - 2.1 מבוא להסתברות ב' 201-19101

  א' סתיו 5.1 - - 2 - 4.1 1חדו"א ג' 211-10111

  א' אביב 4.1 - - 2 - 3.1 ג' 1פיסיקה  213-11111

 213-11111 ב' סתיו 4.1 - - 2 - 3.1 ב' מתוגבר 2פיסיקה  ***213-11111

  א' סתיו 3.5 - - 1  - 3.1 כימיה כללית ב' 214-11111

 214-11611 א' אביב 2.1 - 4.1 - - - מעבדה-כימיה כללית 214-11113

  א' סתיו 3.1 - - 2 - 2.1 בוא לכימיה אנליטית ב'מ 214-11611

 214-10111 214-11111 א' אביב 3.1 - - 2 - 2.1 1כימיה פיסיקלית  214-11601
214-11611 

 214-10111 214-11111 א' אביב 2.1 - - 1 - 1.5 2כימיה פיסיקלית  214-10611
214-11611 

 214-11111 א' אביב 5.1 - - 2 - 4.1  מבוא לכימיה אורגנית 214-11112

  א' סתיו 2.25 - 1.5 - - 1.5 זואולוגיה חסרי חוליות 215-11101

 *911-5-0112 (215-11101) א' סתיו 2.05 - 1.5 - - 2.1 זואולוגיה חולייתנים 215-11111

 215-10111( 215-10171) ב' סתיו 4.1 - 4.1 - - 2.1 מיקרוביולוגיה ***215-11171
911-5-0111* 

 215-11001( 215-10171) ב' אביב 3.5 - - 1 - 3.1 פיזיו' של הצמח ***215-11101

  א' אביב 2.1 - - - - 2.1 מדעי הצמח 215-11001

 *911-5-0112 215-11001 א' אביב 1.5 - 3.1 - - - מדעי הצמח מעבדה 215-11003

 מעבדה בסיסית בביוכימיה ***215-11073
 )לא חובה במגמה לאקולוגיה(

 215-10171( 215-10101) ב' אביב 1.5 - 3.1 - - -
214-11113 911-5-0112* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

390



 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

 דרישות קדם ו/או צמוד

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

 211-10111 215-10111 ב' סתיו 3.1 - - 2 - 2 יסודות הגנטיקה ***205-11611

215-11111**  
*** 

 211-10111 215-11001 ב' סתיו 3.5 2 - 2 - 2 מבוא לאקולוגיה
215-11111 215-11101 

 אבולוציה 215-11171
ביולוגיה  לתלמידי)לא 

 וביוטכנולוגיה ימית(

 215-10101 215-10171 ג' סתיו 3.1 - - 2 - 2
215-11611 

 215-10171 214-11111 ב'  סתיו 2.5 - - 1 - 2 מגן לחלבון ***215-11101

 *911-5-0112 215-11101 ב' סתיו 1.5 - 3 - - - מגן לחלבון מעבדה ***215-11103

  א' סתיו 2.5 - 1 - - 2 התא ***215-10111

  215-10171 215-10111 ב' אביב 3.5 - - 1 - 3 פיזיולוגיה של בע"ח ***215-10161
215-10101 203-11431 

 214-11701 214-11601 ב' סתיו 3.1 - - 2 - 2 ביוכימיה א' ***215-10171
215-10111 214-10611  

 215-10171 ב' אביב 3.1 - - 2 - 2 ביוכימיה ב' ***215-10101

 הנדסה גנטית ***215-10101
 )לא חובה במגמה לאקולוגיה(

 215-10171 215-11101 ב' אביב 2.5 - - 1 - 2
215-10101 215-11611 
215-11171 

 211-10111 'א אביב 2.5 - - 1 - 2.1 מבוא לסטטיסטיקה ב' 215-10111

 שעור ותרגיל חד פעמי א' אביב סתיו, 1.1 - - - 1 - הדרכה בספריה 299-11101

  א' אביב סתיו, 2.1 - - - - 4 2אנגלית מתקדמים  153-11111

 הדרכה חד פעמית ב'/ג'א'/ סתיו,אביב 1.1 - - - - 3 הדרכת בטיחות *911-50110

לומדה להכרת החוק והנהלים  911-51111
 למניעת הטרדה מינית

   סתיו + אביב 1.1 - - - 1.1 -

 01.1      סה"כ 
 

   

 ב'. שימו לב:  קורס זה מהווה קורס קדם למעבדות אשר ניתנות בסמסטר אחת לשנה בסמסטר א' בשבועיים הראשונים של הסמסטר. חייבים לעבור את ההדרכה–הדרכת בטיחות     * 

 חובת מעבר בקורס סטטיסטיקה **   

 ***   הקורסים הנ"ל יינתנו בקמפוס אילת שנה ב'

 ם מסמלים קורס צמוד.יהערה: בדרישות קדם סוגרי
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 קורסי חובה לתלמידים מצטיינים בתכנית דקלים
 
 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

ניתן  מס' נק' היקף מקצוע
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

    נאדס מ' ת' שו"ת ש'

 ב' סתיו 1.1 1 - -  - - 1התנסות מחקרית  215-17771

 'ב אביב 1.1 1 - -  - - 2התנסות מחקרית  215-17772

 ג' סתיו 1.1 1 - - - - 3התנסות מחקרית  215-17773

 'ג אביב 1.1 1 - - - - 4התנסות מחקרית  215-17774

 
  

 קורסי חובה לתלמידים מצטיינים בתכנית אשלים
 
 

 
 מקצוע מס'

 
 שם המקצוע

ניתן  מס' נק' היקף מקצוע
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

    דנאס מ' ת' שו"ת ש'

 'א סתיו 1.5 - - -  - 1 1חזית המחקר במדעי הטבע  215-16661

 'א אביב 1.5 - - -  - 1 2 חזית המחקר במדעי הטבע 215-16662

 'ב סתיו 1.5 - - - - 1 3חזית המחקר במדעי הטבע  215-16663

 'ב אביב 1.5 - - - - 1 4חזית המחקר במדעי הטבע  215-16664

 ג' סתיו 1.5 - - - - 1 5חזית המחקר במדעי הטבע  215-16665

 ג' אביב 1.5 - - - - 1 6חזית המחקר במדעי הטבע  215-16666

 
 

 בחירה במחלקהקורסי *תלמידים אשר משתתפים בקורסי חובה הנ"ל ישתתפו בפחות 
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 :1לה מס' טב 

 
 מדעי החיים –מקצועות מעבדה מתקדמים   
 
 

 מס'  ס' מ' ת' ש' שם המקצוע מס' המקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

 דרישות קדם

  ג' אביב 2.5 - 5 - - בביוכימיה מורחבתמעבדה  215-11003

215-10173 
 

  ג' אביב 2.5 - 5 - - מעבדה בפיזיולוגיה של הצמח 

  ג' אביב 2.5 - 5 - - ה בגנטיקהמעבד 215-11613

  ג' סתיו 2.5 - 5 - - *מעבדה בפיזיולוגיה של בע"ח 215-10113

  ג' סתיו 2.5 - 5 - - מעבדה מתקדמת למחקר עצמאי** 215-16003

 215-1-6883 ג' אביב 2.5 - 5 - - מעבדה מתקדמת למחקר עצמאי** 215-17003

 מעבדה מתקדמת בביוטכנולוגיה 215-10113
 

  ג' אביב 2.5 - 5 - -

 

 *חובה לתלמידי המגמה למדעי המוח
 חובה לבחור לפחות קורס מעבדה אחד   

ומעלה. הקבלה מבוססת על ראיון אישי )ניתן  01**הקורס הינו קורס חובה בתוכנית הלימודים למדעי החיים המיועד לתלמידים מצטיינים בעלי ממוצע ציונים 
 בשני הסמסטרים של שנה ג'(

 
 סטודנטים 11-הקורסים הנ"ל מוגבלים ל  
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 1טבלה מס' 

 
 נקודות 11  - מדעי החיים –בחירה מוגברת רשימת מקצועות 

 
 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

 דרישות קדם ו/או צמוד

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

 (215-11611) ב' אביב 3.1 - - 2  - 2 גנטיקה של חיידקים 215-11601

 215-10161 ג' סתיו 2.1 - - -  - 2 מבוא לנוירוביולוגיה 215-11671

  ג' סתיו 3.1 - - - 3 - מעבר חומרים דרך ממברנות 215-11011

 215-10111 215-10171 'ב אביב 2.1 - - - - 2 לאנדוקרינולוגיה השוואתיתמבוא  215-10111
215-10101 

 215-10161 ג' סתיו 2.1 - - - - 2 ות יונים ומחלותתעל 215-17161

 215-10171 215-10101 ג' אביב 3.1 - - 2 - 2 חלבונים ואנזימים: מבנה ותפקוד 215-10101

 אימנולוגיה 215-10111
 

 215-10101 215-10171 ג' אביב 3.1 - - - 3 -
215-11611 

 215-11111 'ג סתיו 3.1 - - 2 - 2 אקולוגיה ב' 215-11011

 215-11101 215-10101 ג' אביב 2.1 - - - - 2 ביולוגיה התפתחותית של צמחים 215-11161

עקרונות סטטיסטיים בניתוח נתוני  215-11071
 מחקר 

  ג' סתיו 3.1 - - 2  2

 215-10101 ג' אביב 3.1 - - 2 - 2 גנטיקה יישומית 215-17111

  ג' סתיו 3.1 - - 2 - 2 מבוא לביואינפורמטיקה 215-10111

  א' סתיו Matlab 2 - 2 - - 3.1-פתרון בעיות ביולוגיות ב 215-20611

 215-11111 ב' אביב 3.1 2 - 1 - 2 מבוא לאקולוגיה התנהגותית 205-17112
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 :  רשימת מקצועות בחירה במחלקה 1טבלה מס' 

  4ומטבלה  , אקולוגיהמדעי המוחניתן לבחור קורסים גם מהמגמות: 

 .83וממוצע ציוניהם לפחות  נקודות 111-יותר מנקודות ולא  81ב וצברו לפחות -מיועד לתלמידים שהשלימו את קורסי החובה המחלקתיים משנה א ו -פרוייקט מחקר ** 
   .לתחום אחד בלבד –ייקט מחקר בהתאם לתחום המחקר ופרל להירשם שי

 
מלבד המגמות לאקולוגיה וביולוגיה ( בסמסטר א' 011-1-0110) השתתף בקורס הדרכת בטיחותהירשם ולהתלמידים אשר נרשמים לפרוייקט מחקר חייבים ל

  .וביוטכנולוגיה ימית
 

 אסור לסטודנט לקבל שכר במעבדה בה הוא מבצע את פרוייקט המחקר במהלך שנת הפרוייקט )גם לא בקיץ(.
 
 

 
 

מס'  היקף מקצוע שם המקצוע מס' מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

 דרישות קדם ו/או צמוד

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

  , ג''ב סתיו, אביב 4.1 - - 2 - 3 1תכנות  201-11901

 211-10111 , ג'ב' סתיו 3.5 - - 1 - 3 למשוואות דיפרנצאליותמבוא  211-10071

 215-10171 215-10101 ג' אביב 2.1 - - -  - 2 המטולוגיה 215-11101

  'א אביב 3.1 4 - -  - 2 'אי מחנה אקולוג 215-11171

 215-10101 215-10171 ג' אביב 2.1 - - - - 2 התמרת אנרגיה בתא 215-11101

הכרת המערכת האקולוגית במפרץ  *205-11681
 אילת

  215-11111 'ג סתיו, אביב 3.5 - - - - 3.5

 215-10161 ג'  אביב 3.1 - 2 - -  2 פיזיולוגיה של הרביה 215-10111

 215-11101 ב' אביב 3.51 2 2 - - 2 עולם הצמחים 215-10111
 215-10111 ג' סתיו 3.1 - 2 - - 2 היסטולוגיה 215-11111

 215-11111 ב' אביב 4.51 6 2 - - 2 פאוניסטיקה 215-11101

 215-10101 215-11101 ג' אביב 2.1 - - - - 2 מנגנוני תיקון נזקי ד.נ.א. 215-11711
215-10171 

 215-10161 ג' אביב 2.1 - - - - 2 יחסי צמח בעלי חיים 215-11701

ביואנרגטיקה ומטבוליזם של יונקים  215-11011
 ועופות

 215-10161 ג' סתיו 2.1 - - - - 2
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 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
בסמסט

 ר

מומלץ 
 לשנה

 דרישות קדם ו/או צמוד

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

  011-1-0110 –צמוד  ג' סתיו 4.1 - - - - 4 פרוייקט מחקר  **215-11112
 קורס הדרכת בטיחות

 205-15032 ג' אביב 4.1 - - - - 4 פרוייקט מחקר  **215-11112

 215-10101 215-10171 ג' אביב 2.1 - - - - 2 חלוקת תאים ובקרת מחזור התא 215-16101

 215-1-1101 ג' אביב 2.1 - - - - 2 גנטיקה ובקרה ביטוי גנים 205-16111

 215-10101 215-10171 ג' סתיו 2.0 - - - - 2 השפעה גלובלית של מעברי חנקן 205-17011.

 215-17101 215-11171 ג' אביב 3.1 - - 2 - 2 גנטיקה וגנומיקה של האדם 215-17111

 215-10101 ג' אביב 2.1 - - - - 2 הסתכלות מחודשת על שלד התא 215-17111

 215-10161 ג' סתיו 3.1 - - - - 3 תעלות יונים ומחלות 215-17161

 215-10111 ג' אביב 3.1 - - - 3 - תנועתיות בתאים 215-17111

מיועד לתלמידים שממוצע  ג' סתיו 2.1 - - - - 2 חוד החנית במחקר ביולוגי 215-17101
ותלמידי הקורס  81ציוניהם מעל 

 פרוייקט מחקר

וירופיזיולוגיה של מערכות נ 205-17911
 סנסורימוטריות

 215-11671 ג' אביב 2.1 - - - - 2

 ומעלה 91מממוצע ציונים  ב' אביב 1.1 - - - - 1 סמינר מחקרי מתקדם 215-17011

 ומעלה 91ממוצע ציונים  ב' סתיו 1.1 - - - - 1 מתקדםסמינר מחקרי  215-17012

 215-11671 ג' אביב 2.5 - - 1 - 2.1 פסיכופרמקולוגיה 205-17913

 215-10101 215-10171 ג' סתיו 3.1 - - 2 - 2 קינטיקה אנזימתית 215-17001

 215-11601 ג' אביב 2.1 - - - - 2  מבוא לרשתות נוירונים 205-17924

 215-11111 ב'+ג' אביב 2.5 2  - - - 2 אקולוגיה של עופות 215-10111

 (215-10101) ב' אביב 1.1 - 2 - - - מעבדה - הנדסה גנטית 215-10103

 215-11111 ב' אביב 3.1 6 - - - 1.5 מערכות אקולוגיות ושימורן בישראל 215-10012

 215-11111 215-11171 ג' סתיו 2.1 - - - - 2 אקולוגיה של מין ומיניות 215-10001

 יינתן באנגלית ג' אביב 2.1 - - - - 2 חיים גנים ואבולוציה  215-10111
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 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
בסמסט

 ר

מומלץ 
 לשנה

 דרישות קדם ו/או צמוד

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

פיסיולוגיה של צמחים באזורים  215-10111.
 צחיחים

 215-11101 ג' סתיו 2.5 - - 1 - 2

סתיו,  3.1 - - - - 3 הכרת הפלנקטון 215-10101*
 אביב

  ג'

 215-10171 215-10101 ג' אביב 3.1 - - - 3 - טוקסינים ושימושיהם במחקר 215-10101

  ג' אביב 2.1 - - - - 2 הזנת עשרת המיליארד 215-10101

 215-10171 ג' סתיו 1.1 - - - - 1 פרוייקט אישי באבולוציה 215-10711

מודלים לסימולציה של מערכות  215-10711
 ביולוגיות

 215-11001 213-11111 ג' אביב 2.1 - - - - 2

סתיו,  3.1 - - - - 3 מבוא לאיכטיולוגיה 215-20611*
 אביב

  ג'

  ג' סתיו 2.1 - - - - 2 מבוא למדעי הקרקע 128-21101

  ג' סתיו 2.1 - - - - 2 וירולוגיה של האדם 401-10011
 

 .IUI-Eilat.ac.ilותנאי הקבלה באתר: * ניתן להשתתף בקורס אחד בלבד.  פרטים על תוכן הקורסים, היקפם 

 00111אילת  160או לכתובת: המכון הבינאוניברסיטאי באילת , ת.ד.  iuio@vus.ac.ilניתן להירשם באמצעות דואר אלקטרוני: 
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 למדעי המוחבמגמה  חובה: רשימת מקצועות 6טבלה מס' 

 
 
 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

ניתן  מס' נק' היקף מקצוע
 מסטרבס

מומלץ 
 לשנה

    ס' מ' ת' שו"ת ש'

 ג' סתיו 2.1 - - - - 2 לניורוביולוגיהמבוא  215-11671

 ג' אביב 3.1 - - 2 - 2 פתרון בעיות ביולוגיות במטל"ב 215-10611

 ג' סתיו 3.1 - - - 3 - ומחלותתעלות יונים  215-17161

 ג' אביב 2.1 - - - - 2 תנוירופיזיולוגיה של מערכות סנסורימוטוריו 215-17011

 ג' אביב 2.5 - - 1 - 2 פסיכופרמקולוגיה 215-17013

 ג' אביב 2.1 - - - 2 - ירוניםומבוא לרשתות נ 215-17004
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 לאקולוגיה: מקצועות חובה במגמה 7טבלה מס' 

 
 

 
 *יינתן אחת לשנתיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

ו/או  דרישות קדם
 )צמוד(

   ס' מ' ת' שו"ת ש'

 215-11011 215-11111 ג' אביב 4.11 6 - 2 1.5 - מחנה אקולוגי ב' 215-11111

 215-11001 ב' אביב 3.51 2 2 - - 2 עולם הצמחים *215-10111

 215-11111 ב' אביב 4.51 6 2 - - 2 פאוניסטיקה 215-11101

 215-11111 'ג סתיו  3.11 - - 2 - 2 אקולוגיה ב' 215-11011

 211-0111 ג' סתיו 3.11 - - 2 - 2 עקרונות סטטיסטיים בניתוח נתוני מחקר 215-11071
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 רשימת מקצועות בחירה מוגברת במגמה לאקולוגיה: 0טבלה מס' 
 

 215-13211 ג' סתיו 4.1 - - 2 - 3 אקולוגיה של שמירת טבע  215-20071

 215-11011 215-11171 ג' אביב 2.5 - - - 2.5 - אקולוגיה אבולוציונית 215-21101
 

 215-11011 ג' אביב 3.1 - - - 3 - אקולוגיה מרחבית *215-20111

 

 * יינתן אחת לשנתיים

 

 

 

 

 

 

 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

דרישות קדם ו/או 
 )צמוד(

   ס' מ' ת' שו"ת ש'

 215-11111 ב' אביב 3.1 2 - 1 - 2 מבוא לאקולוגיה התנהגותית 215-17112

 215-11011 ג' אביב 3.1 - 2 - - 2 אקולוגיה של אוכלוסיות 215-21611
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 : רשימת מקצועות בחירה במגמה לאקולוגיה0טבלה מס' 

 .IUI-Eilat.ac.il* ניתן להשתתף בקורס אחד בלבד.  פרטים על תוכן הקורסים, היקפם ותנאי הקבלה באתר: *

 00111אילת  160באילת , ת.ד. או לכתובת: המכון הבינאוניברסיטאי  iuio@vus.ac.ilניתן להירשם באמצעות דואר אלקטרוני: 

 

 

 
 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 סטרבסמ

מומלץ 
 לשנה

 דרישות קדם ו/או צמוד

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

  'א קיץ 3.1 4 - -  - 2 'אמחנה אקולוגי  215-11171

 215-11101 215-11111 ג' סתיו, אביב 3.5 - - - - 3.5 הכרת המערכת האקולוגית במפרץ אילת **205-11681

 215-11111 ג' אביב 2.1 - - - - 2 מבוא לאנדוקרינולוגיה השוואתית 215-10111

  215-10111 ג' אביב 3.1 - 2 - - 2 פיזיולוגיה של הרבייה 215-10111

 נושאים נבחרים באקולוגיה )ינתן במרוכז 215-10171
 בהתאם לזמינות מרצים אורחים( -

  215-11111 ג' סתיו 1.5 - - - - -

 215-11111 ב', ג' תיוס 2.1 - - - - 2 סיסטימטיקה ואקולוגיה של יונקים 215-11111

 215-10161 ג' אביב 2.1 - - - - 2 יחסי צמח בעלי חיים 215-11701

ביואנרגטיקה ומטבוליזם של יונקים  215-11011
 ועופות

 215-11111 ג' סתיו 2.1 - - - - 2

 215-11011 ג' אביב 3.1 2 1 - - 2 אקולוגיה וביולוגיה של חרקים 215-11161

  ג' סתיו 4.1 - - - - 4 חקר פרוייקט מ 215-11112

  ג' אביב 4.1 - - - - 4 פרוייקט מחקר  215-11112
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 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

 דרישות קדם ו/או צמוד

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

 215-11111 ב'+ג' אביב 2.5 2  - - - 2 אקולוגיה של עופות 215-10111

 215-11111 ב' אביב 3.1 6 - - - 1.5 מערכות אקולוגיות ושימורן בישראל 215-10012

 215-11111 215-11171 ג' סתיו 2.1 - - - - 2 אקולוגיה של מין ומיניות 215-10001

 215-11101 ג' אביב 2.5 - - 1 - 2 פיסיולוגיה של צמחים באזורים צחיחים 215-10111

  ג' סתיו, אביב 3.1 - - - - 3 הכרת הפלנקטון 215-10101*

  ג' סתיו, אביב 4.1 - - - - 4 נית האלמוגיםשו 215-10111*

 ((205-13171 ג' סתיו 1.1 - - - - 1 פרוייקט אישי באבולוציה 215-10711

 215-11011 215-11111 ג' סתיו 4.1 - - 2 - 3 אקולוגיה של שמירת טבע 215-20071

 215-10161  215-11011 ג' סתיו 3.1 - - - 3 - פיזיולוגיה אקולוגית 215-21111

 215-11011 ג' סתיו 3.1 - - 2 - 2 אקולוגיה של חברות 215-21161

 שיטות מתקדמות בנוירופיסיולוגיה 215-21601*
 )קורס בינלאומי( 

  ג' סתיו, אביב 3.1 - - - - 3

 
 
 

 *יינתן אחת לשנתיים
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 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

 ו/או צמוד דרישות קדם

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

 215-20611 ג' אביב 3.1 - - 2 - 2 מודלים מתמטיים לחקר התנהגות בע"ח 215-2711*1

   אביב Matlab 2 - 2 - - 3.1 -פתרון בעיות ביולוגיות ב 215-10611

  ג' סתיו, אביב 3.1 - - - - 3 מבוא לאיכטיולוגיה 215-20611**

  ג' סתיו, אביב 4.1 - - 2 - 3 תכנות 211-11112

 211-10111 ב' אביב 2.11 - - - - 2 מבוא לפליאונטולוגיה 216-11101

  ג אביב 2.25 1 - - - 2 פליאואקולוגיה 216-10111

 216-11711 216-11111 ג' אביב 2.25 1 - - - 2 קרקעות 216-11011

 216-17101 ג' סתיו 3.5 2 - 2 - 2 מבוא לגיאולוגיה ב' 216-17101

בטים סביבתיים של משאבי המים יה 216-11711
 בישראל

 216-11101 ג' אביב 2.1 - - - - 2

 211-10111 ג' סתיו 2.1 - - - - 2 מבוא למדעי הקרקע 216-10071

  ג' אביב 2.5 - - 1 - 2 מבוא לגיאומורפולוגיה 128-11111

  ג' אביב 2.1 - - - - 2 מדיניות ודיני איכות הסביבה 128-11111

  ג' סתיו 2.1 - - - 2 - מיקרואקלים ופיסיקה סביבתית 128-21101

  ג' אביב 3.1 - - - - 3 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים 128-21611

 

 יינתן אחת לשנתיים *

   . IUI-Eilat.ac.il*ניתן להשתתף בקורס אחד בלבד.  פרטים על תוכן הקורסים, היקפם ותנאי הקבלה באתר: *     

 00111אילת  160או לכתובת: המכון הבינאוניברסיטאי באילת , ת.ד.  iuio@vus.ac.ilניתן להירשם באמצעות דואר אלקטרוני:         
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 :  רשימת מקצועות חובה במגמה לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית 11טבלה מס' 
 
 

 
מס' 
 מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

 קדם ו/או צמוד דרישות

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

  ג' אביב 3.1 - - - 3.1 - אימנולוגיה בסיסית והשוואתית של יונקים ודגים 215-10171

  א' אביב* 3.1 4 - - 2.1 - מבוא לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית* 215-10601

  ב' אביב 3.1 - - 2 2.1 - *אבולוציה ימית 215-10611

  ג' סתיו 3.1 - - - 3.1 - א לאוקיינוגרפיהמבו 215-10611

  ג' סתיו 3.1 2 - - 2.5 - אקולוגיה ימית 215-10611

  ג' סתיו 3.1 1 1.5 - - 2 פיסיולוגיה של בע"ח ימיים 215-10661

  ג' אביב 3.1 - - - 3.1 - גנטיקה וגנטיקה מולקולרית של דגים 215-10671

  ג' אביב 3.1 - 2.1 - - 2 של אצות ימיות  פיסיולוגיה וביוטכנולוגיה 215-10601

  ג' סתיו 3.1 1 1.5 - 2.1 - אנדוקרינולוגיה 215-10601

 
 גוריון באילת -* הקורסים ינתנו בקיץ בקמפוס בן
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 תירה בביולוגיה וביוטכנולוגיה ימי: רשימת קורסי בח11טבלה מס' 

 
 גוריון באילת )סתיו או אביב(-הקורסים יינתנו בקמפוס בן

  ניתן לבחור קורסי בחירה מהמכון הבינאונברסיטאי באילת

 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

ניתן  מס' נק' היקף מקצוע
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

    ס' מ' ת' שו"ת ש'

 ג' סתיו 4.1 - - - - 4.1 פרוייקט מחקר בביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית א' 215-11114

 ג' אביב 4.1 - - - - 4.1 פרוייקט מחקר בביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית ב' 215-11114

 ג' אביב 3.1 - 2.1 - - 2.1 לוגיה ואקולוגיה של שוניות אלמוגיםובי 215-17112

 ג' סתיו 3.1 2.1  - 1 - 2.1 מתוקים ומליחים םימאקווריו 215-17014

 ג' אביב 3.1 - - 1 - 2.5 ביולוגיה של דולפינים 215-17015

 ג' סתיו 3.1 - - - - 3.1 חומרי טבע וטוקסינים מן הים 215-17016

 ג' סתיו 3.1 - 2.1 - - 2.1 יםפיזיולוגיה של הזנת בעלי חיים ימיו ביוטכנולוגיה 215-10111

 ג' אביב 3.1 - - - 3.1 - אקולוגיה כימית ימית 215-10611

 ימייםדגים וחסרי חוליות פרזיטולוגיה ופתולוגיה של  215-10001
 

 ג' אביב 3.1 - - - 3.1 -

 ג'  3.1 2.1 1.1 - 2.1 - התנהגות בעלי חיים ימיים 215-10011

 ג' אביב 2.1 2.1 - - 1.5 - גיה של צלילהפיזיולוגיה ופתולו 215-10011

 ג' אביב  2.1 - - - - 2.1 בעלי חיים ימיים כמודל לחקר מחלות 215-10001
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 :12טבלה מס' 
  וגיהקורסי חובה בביולוגיה פסיכול

 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

 ניתן  מס' נק' היקף מקצוע
 בסמסטר

 דרישות קדם ו/או צמוד

    ס' מ' ת' שו"ת ש'

  סתיו 1.1 - - - - 1.1 תוכנות סטטיסטיות 111-11110

  אביב 1.1 - - - - 1.1 תוכנות סטטיסטיות 111-11171

  / קיץסתיו  3.1 - - - - 3.1 ניסויית פסיכולוגיה 111-11100

  אביב 3.1 - - - - 3.1 פסיכולוגיה חברתית 111-11110

  סתיו 3.1 - - - - 3.1 מבוא לסטטיסטיקה 111-11119

  סתיו 4.1 - - - - 4.1 פסיכולוגיה קוגניטיבית 111-11110

  סתיו  2.1 -  - 1.5 - 2.1 פסיכולוגיה פיזיולוגית  111-11119

  אביב 2.1 - - 1.5 - 2.1 פסיכולוגיה פיזיולוגית 111-11171

  אביב 3.1 - - - - 3.1 הסקה סטטיסטית 111-11169

  סתיו 2.1 - - - - 2.1 **תפיסה 111-11170

  סתיו 2.5 - - - - 2.5 לפסיכולוגיהמבוא  101-10079

  אביב 2.5 - - - - 2.5 מבוא לפסיכולוגיה 111-11109

  סתיו 2.1 - - - - 2.1 א אישיות 111-11108

  אביב 2.1 - - - - 2.1 ב אישיות 111-11118

  סתיו 2.1 - - - - 2.1 נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית 101-11103

  אביב 2.1 - - - - 2.1 מוח והתנהגות 111-11100

  סתיו 2.1 - - - - 2.1 התנהגות אבנורמלית א' 101-11139

  אביב 2.1 - - - - 2.1 התנהגות אבנורמלית ב' 101-11139

  סתיו 2.1 - - - - 2.1 **למידה 101-11110

  אביב 3.1 - - - - 3.1 רגרסיה ושיטות ניתוח 101-11891

הפסיכולוגיה של מדע םפיופילוסיסודות  101-10012   אביב 2.1 - - - - 2.0 

  סתיו 2.1 - - - - 2.1 סדנאות   111-1

  סתיו 4.1 - - - - 4.1 פסיכולוגיה התפתחותית 111-11160

  אביב 2.1 - - - - 2.1 2אנגלית מתקדמים  153-11111

  סתיו 5.1 - - 2 - 4.1 1חדו"א ג' 211-10111

  אביב 4.1 - - 2 - 3.1 ג' 1פיסיקה  213-11111

 213-11111 סתיו 4.1 - - 2 - 3.1 ב' מתוגבר 2פיסיקה  213-11111
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 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

ניתן  מס' נק' היקף מקצוע
 בסמסטר

 שות קדם ו/או צמודדרי

    ס' מ' ת' שו"ת ש'

  סתיו 3.5 - - 1  - 3.1 כימיה כללית ב' 214-11111

 214-11111 אביב 5.1 - - 1 - 4.1 מבוא לכימיה אורגנית 214-11112

  סתיו 1.1 - - - 2.1 - מבוא לכימיה אנליטית ופיסיקלית 214-11113

  אביב 1.5 - - - 1.1 - מבוא לכימיה פיסקלית 214-11116

 (215-11101) סתיו 2.05 - 1.5 - - 2.1 זואולוגיה חולייתנים 215-11111

 215-10171( 215-10101) אביב 1.5 - 3.1 - - - מעבדה בסיסית בביוכימיה 215-11073
214-11113 

  אביב 2.5 - - 1 - 2.1 פסיכופרמקולוגיה 205-17913

 211-10111 215-10111 סתיו 3.1 - - 2 - 2.1 יסודות הגנטיקה 205-11611

  סתיו 2.1 - - - - - מבוא לנוירוביולוגיה 215-11671

  סתיו 2.5 - 2.5 - - - מעבדה בפיזיולוגיה של בע"ח 215-10113

  סתיו 3.1 - - 2.1 - 2.1 אבולוציה 215-11171

נוירופיזיולוגיה של מערכות  215-17011
 סנסומוטוריות

  215-11671 אביב 2.1 - - - - 2.1
 

 215-10171 214-11111 סתיו 2.5 - - 1 - 2.1 מגן לחלבון 215-11101

 215-11101 סתיו 1.5 - 3.1 - - - מגן לחלבון מעבדה 215-11103

  215-10171 215-10111 אביב 3.5 - - 1 - 3.1 פיזיולוגיה של בע"ח 215-10161
215-10101 203-11431 

 214-11701 214-11601 סתיו 3.1 - - 2 - 2.1 ביוכימיה א' 215-10171
215-10111 214-10611  

 215-10171 אביב 3.1 - - 2 - 2.1 ביוכימיה ב' 215-10101

  סתיו 2.5 - 1.1 - - 2.1 התא 215-10111

  אביב 3.1 - - 2.1 - 2.1 מטלא"ב  205-19611

לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת  911-51111
 הטרדה מינית

  סתיו + אביב 1.1 - - - 1.1 -

 הדרכה חד פעמית סתיו +אביב 1.1 - - - - 3 הדרכת בטיחות 911-50112

   111.01      )כולל אנגלית( סה"כ 
  -הערות

   מבוא להדמיה מוחית. 111-1-1100מעבדה במדעי העצב הקוגנטיביים או  111-1 -1111 מודלים חישוביים של רשתות עיצביות או – 111-1......      *

 למידה 111-11110או  תפיסה-111-11177*  *
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 נקודות 0.1או   1.1–מקצועות חובה מוגברת במגמה לביולוגיה פסיכולוגיה  - 11טבלה מס' 

 
 

 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

 דרישות קדם ו/או צמוד ניתן בסמסטר מס' נק' היקף מקצוע

    ס' מ' ת' שו"ת ש'

  סתיו 4 - - - - 4 א' מחקר פרויקט  215-1-1112

  אביב 4 - - - - 4 ב' מחקר פרויקט  205-1-5042

  סתיו 2 - - - - 2 1מחקר מודרך בפסיכולוגיה  או 111-1-1109

  אביב 2 - - - - 2 2מחקר מודרך בפסיכולוגיה  או 111-1-1119

 
 
 
 

 תנקודו 1.1או  1.1–מקצועות בחירה מוגברת במגמה לביולוגיה פסיכולוגיה  - 11טבלה מס' 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

ניתן  מס' נק' היקף מקצוע
 בסמסטר

דרישות קדם ו/או 
 צמוד

    ס' מ' ת' שו"ת ש'

111-11111 
111-11102 

 

 מעבדה במדעי העצב הקוגנטיביים
 או מבוא להדמיה מוחית 

 

2 
2 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

2.1 
2.1 
 

 אביב
 סתיו
 

 

215-10111 
215-10111 
111-11114 

 לאנדוקרינולוגיה או מבוא
 אימונולוגיה או

 מבוא לרשתות נוירונים

2 
- 
- 

- 
3 
2 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

2.1 
3.1 
2.1 

 אביב
 אביב
 אביב

 

408



 

  :11טבלה מס' 
 

 נקודות. 9 - 4 – (ג–הקורסים מיועדים לתלמידי שנה ב ) ביולוגיה פסיכולוגיהבמגמה לקורסי בחירה 
 

 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  מקצוע היקף
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

 דרישות קדם ו/או צמוד

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

 205-1-9171, 205-1-9011 ב'  2 - - - - 2 מבוא לאנדוקרינולוגיה 205-1-2031
205-1-9181  

  205-1-9171, 205-1-9181  ג'  3 - - - 3 - מעבר חומרים דרך ממברנות ביולוגיות 205-1-1911

 205-1-9161 ג'  3 - 2 - - 2 ההרבייפיזיולוגיה של  205-1-2041

  205-1-9011 ג'  3 - 2 - - 2 היסטולוגיה 205-1-3001

 205-1-9011 ,205-1-9181 ג'  2 - - - - 2 יונים ומחלותתעלות  205-1-7161

 215-1-1611, 215-1-0101 ג'  3 - - - 3 - אימונולוגיה 215-1-0111

 215-1-0101 ג'  3 - - 2 - 2 טיקה יישומיתגנ 215-1-7111

  ג'  3 - - 2 - 2 מבוא לביואינפורמטיקה 215-1-0111

  ג'  2     2 מנגנוני תיקון נזקי דנא 215-1-1711

  ג'  2     2 חלוקת תאים ובקרת מחזור התא 215-1-6101

  ג'  3    3  טוקסינים ושימושיהם במחקר 215-1-0101

  ג'  2     2 לוגיה של האדםוירו 401-2-0012
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 גיאולוגיה –מדעי החיים  –: רשימת מקצועות החובה בתואר הכפול 16טבלה מס' 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

 דרישות קדם ו/או צמוד

    ס' מ' ת' שו"ת ש'
 211-10111 אביב 2.5 - - 1 - 2.0 מבוא להסתברות ב' 201-19101

  סתיו 5.1 - - 2 - 4.1 1א ג'"חדו 211-10111

  סתיו 3.5 - - 1 - 3 ארית ג'אלגברה ליני 211-10001

  אביב 4.1 - - 2 - 3.1 ג' 1פיסיקה  213-11111

 213-11111 סתיו 4.1 - - 2 - 3.1 ב'  מתוגבר 2פיסיקה  213-11111

  סתיו 3.5 - - 1 - 3.1 כימיה כללית ב' 214-11111

 214-11611 אביב 2.1 - 4 - - - מעבדה-כימיה כללית 214-11113

  סתיו 3.1 - - 2 - 2.1 לכימיה אנליטית ב' מבוא 214-11611

 214-11611 211-10111 214-11111 אביב 3.1 - - 2 - 2.1 1כימיה פיסיקלית מבוא ל 214-11601

 214-11611 211-10111 214-11111 אביב 2.1 - - 1 - 1.5 2כימיה פיסיקלית מבוא ל 214-10611

 214-11111 אביב 5.1 - - 2 - 4.1  מבוא לכימיה אורגנית 214-11112

  סתיו 2.25 - 1.5 - - 1.5 זואולוגיה חסרי חוליות 215-11101

 (215-11101) סתיו 2.05 - 1.5 - - 2.1 זואולוגיה חולייתנים 215-11111

 215-10111( 215-10171) סתיו 4.1 - 4.1 - - 2.1 מיקרוביולוגיה 215-11171

 215-11001( 215-10171) אביב 3.5 - - 1 - 3.1 פיזיולוגיה של הצמח 215-11101

  אביב 2.1 - - - - 2.1 מדעי הצמח 215-11001

 215-11001 אביב 1.5 - 3 - - - מדעי הצמח מעבדה 215-11003

 214-11113 215-10171 215-10101 אביב 1.5 -  3 - - - מעבדה בסיסית בביוכימיה 215-11073

 211-10111 215-10111 תיוס 3.1 - - 2 - 2.1 יסודות הגנטיקה 205-11611

 211-10111 215-11101 סתיו 3.5 2 - 2 - 2.1 מבוא לאקולוגיה 215-11111

 215-11611 215-10171 סתיו 3.1 - - 2 - 2.1 אבולוציה 215-11171
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 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

 דרישות קדם ו/או צמוד

    ס' מ' ת' שו"ת ש'  
 215-10171 214-11111 סתיו 2.5 - - 1 - 2 מגן לחלבון 215-11101

 215-11101 סתיו 1.5 - 3 - - - מגן לחלבון מעבדה 215-11103

  סתיו 2.5 - 1 - - 2 התא 215-10111

 215-10101 215-10171 215-10111 אביב 3.5 - - 1 - 3 "חפיזיולוגיה של בע 215-10161

 215-10111 214-11701 214-11601 סתיו 3.1 - - 2 - 2 ביוכימיה א' 215-10171
214-10611  

 215-10171 אביב 3.1 - - 2 - 2 ביוכימיה ב' 215-10101

 הנדסה גנטית 215-10101
 

 215-10101 215-10171 215-11101 אביב 2.5 - - 1 - 2
215-11611 215-11171 

  אביב 2.5 - - 1 - 2.1 מבוא לסטטיסטיקה ב' 215-10111

  סתיו 4.1 2 2 1 - 2 מבוא למינרלים וסלעים 216-11111

 216-11111 אביב 3.5 2 2 - - 2 מבוא לגיאולוגיה דינמית 216-11111

  סתיו 1.1 - - 2 - - מבוא לקריסטלוגרפיה גיאומטרית 216-11111

 (216-11111) אביב 2.1 - - - - 2 מבוא לפליאונטולוגיה 216-11101

 (216-11111) אביב 1.1 4 - - - - מינרלים וסלעים בשדה 216-11114

  אביב 2.5 - 1 - - 2 מבוא למאובנים  216-11111

 216-11111 216-11171 216-11101 סתיו 2.25 1 - - - 2 סטרטיגרפיה 216-10111

 213-11111 סתיו 2.5 - - 1 - 2 אומכניקה )שו"ת(מבוא לגי 216-10171

 216-11601 216-10101 216-10111 אביב 3.25 1 2 - - 2 מבוא לפטרוגרפיה מגמטית 216-10101
214-10011 

 (216-10111( )216-10011) סתיו 3.1 - 2 - - 2 מבוא לסדימנטולוגיה 216-10101
 216-11111 

 214-11601 216-11111 אביב 3.1 - - - 3 - מבוא לגיאוכימיה )שו"ת( 216-10101

 206-11121 ,206-11031 סתיו 5.25 1 - 2 - 4 עקרונות הגיאולוגיה הסדימנטרית 216-10011

 216-11111 216-11111 216-11111 סתיו 3.1 - 2 - - 2 מינרלוגיה 216-10011
216-11114 
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 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 סמסטרב

 דרישות קדם ו/או צמוד

    ס' מ' ת' שו"ת ש'  
 216-10111 216-10111 אביב 3.1 6 - 1 - 1 מיפוי )שו"ת( 216-10011

 216-11111 216-10111 216-11101 אביב 2.1 - - - - 2 גיאולוגיה של ארץ ישראל 216-10061

  216-11111 216-10111 216-10101 סתיו, אביב 1.25 5 - - - - נגבסיור  216-10004
 סיור אילת דורש כתנאי קדם גם 

(216-11101( )216-10111) 

 211-10111 211-10111 211-10111 אביב 3.5 2 - 2 - 2 גיאולוגיה סטרוקטורלית 216-10111
213-11111 216-11111 

 211-10001 אביב 1.51 - - 1  1 מיחשוב למדעי הגיאולוגיה והסביבה  216-10111

 216-10111* 216-10101 אביב 4.1 - 2 - - 3 פטרולוגיה מגמתית ומטומורפית 216-10101
214-11601 216-10011 216-10111 

תהליכים פיזקאליים בפנים כדור  216-11111
 הארץ

  סתיו 5.1 - - 2 - 4

 216-10111 216-10101 סתיו 2.1 - - - - 2 מבוא להידרוגיאולוגיה )שו"ת( 216-11101

  אביב 2.1 - - - - 2 ר תלמידיםסמינ 216-11111

  סתיו 2.1 - - - - 2 שיטות בפליאוביולוגיה אבולוציונית 216-11011

 216-11101 216-10111 216-10101 סתיו 2.25 1 - - - 2 פליאואקולוגיה 216-11101

 שעור ותרגיל חד פעמי סתיו, אביב 1.1 - - - 1 - הדרכה בספריה 299-11101

  סתיו 2.1 - - - - 4 2מתקדמים  אנגלית 153-11111*
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 :17טבלה מס' 
 

 מחלקתית-דו לימודים תוכנית - החיים למדעי המחלקה
 

 ראשית מחלקה
 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

 דרישות קדם ו/או צמוד

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

 211-10111 א' אביב 2.5 - - 1 - 2.1 מבוא להסתברות ב' 201-19101

  א' סתיו 5.1 - - 2 - 4.1 1א ג' "חדו 211-10111

  א' אביב 4.1 - - 2 - 3.1 ג' 1פיסיקה  213-11111

 213-11111 ב' סתיו 4.1 - - 2 - 3.1 ב' מתוגבר 2פיסיקה  213-11111

  א' סתיו 3.5 - - 1  - 3.1 כימיה כללית ב' 214-11111

 214-11611 א' אביב 2.1 - 4.1 - - - מעבדה-מיה כלליתכי 214-11113

  א' סתיו 3.1 - - 2 - 2.1 מבוא לכימיה אנליטית ב' 214-11611

 214-11111 א' אביב 5.1 - - 2 - 4.1  מבוא לכימיה אורגנית 214-11112

 214-10111 214-11111 א' אביב 3.1 - - 2 - 2.1 1כימיה פיסיקלית  214-11601
214-11611 

 214-10111 214-11111 א' אביב 2.1 - - 1 - 1.5 2כימיה פיסיקלית  214-10611
214-11611 

  א' סתיו 2.25 - 1.5 - - 1.5 זואולוגיה חסרי חוליות 215-11101

 (215-11101) א' סתיו 2.05 - 1.5 - - 2.1 זואולוגיה חולייתנים 215-11111

 215-10111( 215-10171) ב' סתיו 4.1 - 4.1 - - 2.1 מיקרוביולוגיה 215-11171

 215-11001( 215-10171) ב' אביב 3.5 - - 1 - 3.1 פיזיו' של הצמח 215-11101

  א' אביב 2.1 - - - - 2.1 מדעי הצמח 215-11001

 215-11001 א' אביב 1.5 - 3.1 - - - מדעי הצמח מעבדה 215-11003

 מעבדה בסיסית בביוכימיה 215-11073
 מה לאקולוגיה()לא חובה במג

 215-10171( 215-10101) ב' אביב 1.5 - 3.1 - - -
214-11113 
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 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

 דרישות קדם ו/או צמוד

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

 211-10111 215-10111 ב' סתיו 3.1 - - 2 - 2 יסודות הגנטיקה 205-11611

 211-10111 215-11001 ב' סתיו 3.5 2 - 2 - 2 מבוא לאקולוגיה **215-11111
215-11111 215-11101 

 אבולוציה 215-11171
ביולוגיה  לתלמידי)לא 

 וביוטכנולוגיה ימית(

 215-10101 215-10171 ג' סתיו 3.1 - - 2 - 2
215-11611 

 215-10171 214-11111 ב'  סתיו 2.5 - - 1 - 2 מגן לחלבון 215-11101

 215-11101 ב' סתיו 1.5 - 3 - - - מגן לחלבון מעבדה 215-11103

  א' סתיו 2.5 - 1 - - 2 התא 215-10111

  215-10171 215-10111 ב' אביב 3.5 - - 1 - 3 פיזיולוגיה של בע"ח ***215-10161
215-10101 203-11431 

 214-11701 214-11601 ב' סתיו 3.1 - - 2 - 2 ביוכימיה א' 215-10171
215-10111 214-10611  

 215-10171 ב' אביב 3.1 - - 2 - 2 ביוכימיה ב' 215-10101

 הנדסה גנטית 215-10101
 )לא חובה במגמה לאקולוגיה(

 215-10171 215-11101 ב' אביב 2.5 - - 1 - 2
215-10101 215-11611 
215-11171 

 )צמוד( 211-10111 'א אביב 2.5 - - 1 - 2.1 מבוא לסטטיסטיקה ב' 215-10111

 שעור ותרגיל חד פעמי א' אביב סתיו, 1.1 - - - 1 - הדרכה בספריה 299-11101

  א' אביב סתיו, 2.1 - - - - 4 2אנגלית מתקדמים  153-11111

    01.1      סה"כ 
 חובת מעבר בקורס סטטיסטיקה **   

  0***   חובת מעבר בקורס פיזיקה 

 ת קדם סוגרים מסמלים קורס צמוד.הערה: בדרישו
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   (*) משנית מחלקה
 
 

 מס' היקף מקצוע שם המקצוע מס' מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

 דרישות קדם ו/או צמוד

 ס' מ' ת' שו"ת ש'
  סתיו 2.25 - 1.5 - - 1.5 זואולוגיה חסרי חוליות 215-11101

 (205-11021) סתיו 2.75 - 1.5 - - 2.0 חולייתנים זואולוגיה 205-11031

 205-19011 (205-19171) סתיו 4.00 - 4.1 - - 2.0 מיקרוביולוגיה 205-11071

  205-11221 205-19171 אביב 3.50 - - 1.0 - 3.0 הצמח של פיזיולוגיה 205-11121

  אביב 2.00 - - - - 2.0 הצמח מדעי 205-11221

 205-11221 אביב 1.50 - 3.0 - - - מעבדה הצמח מדעי 205-11223

 201-19101 205-19011 סתיו 3.00 - - 2.0 - 2.0 הגנטיקה יסודות 205-11611

 201-19411 205-11121 סתיו 3.50 2.1 - 2.1 - 2.0 לאקולוגיה מבוא 205-13111
205-11031 205-11021 

 205-19181 205-19171 סתיו 3.00 - - 2.0 - 2.0 אבולוציה 205-13171
205-11611 

 205-19171 204-11531 סתיו 2.50 - - 1.0 - 2.0 לחלבון מגן 205-13491

  סתיו 2.50 - 1.0 - - 2.0 התא 205-19011

 205-19171 205-19011 אביב 3.50 - - 1 - 3.1 ח"בע של פיזיולוגיה 205-19161
205-19181 203-11431 

 204-11721 204-11621 סתיו 3.00 - - 2.0 - 2.0 'א ביוכימיה 205-19171
205-19011 204-12611  

 205-19171 אביב 3.00 - - 2.0 - 2.0 'ב ביוכימיה 205-19181
   43.11      כ"סה 

 .יידרש יותר הגבוהה ברמה הקורס  )פיסיקה ,מתמטיקה ,כימיה ,כמוס )בסי במקצועות קורס דורשות המחלקות ושתי במידה* 

 .מחייבות אלו קדם דרישות ;קדם דרישות בעלי להיות עשויים המשנית המחלקה קורסי* 

, כימיה כללית ב', מבוא לכימיה אנאליטית 1(: מתמטיקה של מערכות מקביליהם* תלמידים הנרשמים למחלקה משנית במחלקה למדעי החיים חייבים להשלים או לקבל פטור מהקורסים הבאים )או 
 .2, כימיה פיסיקלית 1, כימיה פיסיקלית 2סיקה , פי1להסתברות ב', מבוא לסטטיסטיקה ב', פיסיקה  ב', מבוא

 תלמידים הנרשמים לתוכנית משותפת חייבים להיוועץ עם יו"ר וועדת הוראה של שתי המחלקות לפני תחילת שנת הלימודים.* 
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 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

 דרישות קדם ו/או צמוד

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

111-2-1118 
111-2-1118 

תפקודית נוירואנטומיה 

 ונוירופסיכולוגיה )א ו ב(

 שנה ג'  'ב-'סמסטר א 4 - - - - 4

 

141-1-1021,  205-1-1167 

 141-1-1041 ,141-1-1891 שנה ג'  'סמסטר א 2 - - - - 2 מבוא לקבלת החלטות 111-2-1178
141-1-1061 

  141-1-1001 ג' -שנה ב'  4 - - - - 4 סיכולוגיה ארגוניתפמבוא ל 111-1-1110
141-1-1111 ,141-1-1161 

 כל שעורי החובה בשנים א' ג' -שנה ב'  4 - - - - 4 מבוא למבחנים פסיכולוגים 111-1-1010

 111-1-1170 שנה ג' 'סמסטר ב 2 - - - - 2 פרקים בתפיסה ויזואלית 111-1-1100

 כל שעורי החובה בשנים א' ג' -שנה ב'   - - - - 2 אישיים באינטיליגנציההבדלים בינ 111-1-1118
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 :תלמידי שנה ג' בלבדלהסדנאות פתוחות  -מהסדנאות הבאות בלבדסדנא אחת 

 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

מומלץ 
 לשנה

 דרישות קדם ו/או צמוד

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

 ב'-כל שעורי החובה בשנים א'   2 - - - - 2 מעבדה במדעי העצב הקוגניטביים 111-1-1113

111-1-1111 
111-1-1113 

 מצבי תודעה בשינה:חלימה במדע
 )א'+ב'(

 ב'-כל שעורי החובה בשנים א'   4 - - - - 4

111-1-1171 
111-1-1101 

 ב'-כל שעורי החובה בשנים א'   4 - - - - 4 פיתוי והתנהגות מוסרית )א'+ב'(

 ב'-כל שעורי החובה בשנים א'   2 - - - - 2 אוטיזם ומוח 101-1-0053

סדנא קלינית לטיפול קוגניטיבי  101-1-0130
    CBTהתנהגותי 

 ב'-כל שעורי החובה בשנים א'   2 - - - - 2

111-1-1100 
111-1-1110 

 תפיסת פרצופים ועיבוד אמוציות )א' 
 ב'( -ו

 ב'-כל שעורי החובה בשנים א'   4 - - - - 4

111-1-1079 
 

 ב'-כל שעורי החובה בשנים א'   2 - - - - 2 סדנא בהפרעות חרדה

111-1-1118 
111-1-1108 

 שיפוט והסקה בתנאי אי ודאות  
 ב'(-)א' ו

4 
 

 ב'-כל שעורי החובה בשנים א'   4 - - - -

 ב'-כל שעורי החובה בשנים א'   2 - - - - 2 התפתחות ויסות עצמי בגיל הגן 111-1-1119

111-1-1101 
111-1-1111 

 ב'-כל שעורי החובה בשנים א'   4 - - - - 4 ידע עצמי )א'+ב'(

 זיכרון לטווח ארוך 111-1-1101
 

 ב'-כל שעורי החובה בשנים א'   2 - - - - 2

111-1-1010 
111-1-1018 

מחקר -שינה והפרעות שינה בילדות
 ב'( -וומעשה )א' 

 ב'-כל שעורי החובה בשנים א'   4 - - - - 4

 ב'-כל שעורי החובה בשנים א'   2 - - - - 2 תורשה וסביבה בהתפתחות הילד 111-1-1113
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 תוכנית לימודים מומלצת ללימודי תואר ראשון במדעי החיים: .א
 המשך סדיר של הלימודים משתי סיבות:חובה מתכנית מומלצת למועד מאוחר יותר יכולה לפגוע ב דחיית קורס)י(       

 חסימת קורסים )שיש להם דרישות קדם(. .1
 התנגשות במערכת השעות ובמועדי בחינות של קורסי חובה. .2

 

מספר 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

מספר 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

 סמסטר ב' סמסטר א'
 2.5 'מבוא להסתברות ב 211-10111 5.1 1א ג'"חדו 211-10111
 4.1 ג' 1פיסיקה  213-11111 3.5 כימיה כללית ב' 214-11111
 2.1 כימיה כללית מעבדה 214-11113 3.1 מבוא לכימיה אנליטית ב' 214-11611
 3.1 1כימיה פיסיקלית  214-11601 2.25 זואולוגיה חסרי חוליות 215-11101
 2.1 2קלית כימיה פיס 214-10611 2.05 זואולוגיה חולייתנים 215-11111
 5.1  מבוא לכימיה אורגנית 214-11112 2.5 התא 215-10111
 2.1 מדעי הצמח 215-11001 2.1 2אנגלית מתקדמים  153-11111
 1.5 מדעי הצמח מעבדה 215-11003 1.1 הדרכה בספריה  299-11101
 2.5 מבוא לסטטיסטיקה ב' 215-10111 1.1 הדרכת בטיחות 911-50112
 1.1 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית 911-51111 1.1 ה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מיניתלומד 911-51111

 01.1 סה"כ  01.1 סה"כ 

  סמסטר ד'   סמסטר ג' 

 3.5 פיזיולוגיה של הצמח 215-11101 4.1 ב' מתוגבר 2פיסיקה  213-11111
 1.5 בדה בסיסית בביוכימיהמע 215-11073 4.1 מיקרוביולוגיה 215-11171
 3.5 פיזיולוגיה של בע"ח 215-10161 3.1 יסודות הגנטיקה 215-11611
 3.1 ביוכימיה ב' 215-10101 3.5 מבוא לאקולוגיה 215-11111
 2.5 הנדסה גנטית 215-10101 2.5 מגן לחלבון 215-11101
215-11103 
215-10171 

 מגן לחלבון מעבדה 
 ביוכימיה א'

1.5 
3.1 

 מקצועות בחירה מוגברת/בחירה במחלקה 
 בחירה חופשית 

 

6.5 

 01.1 סה"כ  01.1 סה"כ 

  סמסטר ו'   סמסטר ה' 

 מקצועות בחירה מוגברת/בחירה במחלקה  3.1 אבולוציה 215-11171
 בחירה חופשית 

15.1 

      
 מקצועות בחירה מוגברת/בחירה במחלקה 

 בחירה חופשית
15.1 
 

 *מעבדה מתקדמת 
 

2.5 

    (2.5) *מעבדה בפיזיולוגיה של בעלי חיים 215-10113

 17.1 סה"כ  (01.1)10.1 סה"כ 

 מעבדה מתקדמת בפיזיולוגיה של בע"ח תנתן בסמסטר א'. כל שאר המעבדות המתקדמות יינתנו בסמסטר ב'. עליכם לבחור מעבדה מתקדמת אחת.* 
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 :מדעי המוחלתלמידי  תוכנית לימודים מומלצת ללימודי תואר ראשון.  ב
 חובה מתכנית מומלצת למועד מאוחר יותר יכולה לפגוע בהמשך סדיר של הלימודים משתי סיבות: דחיית קורס)י(

 חסימת קורסים )שיש להם דרישות קדם(. .1
 התנגשות במערכת השעות ובמועדי בחינות של קורסי חובה. .2

 

מספר 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

מספר 
 מקצוע

מספר  עשם המקצו
 נקודות

 סמסטר ב' סמסטר א'
 5.1 הסתברות  211-10111 5.1 1א ג'"חדו 211-10111
 4.1 ג' 1פיסיקה  213-11111 3.5 כימיה כללית ב' 214-11111
 2.1 כימיה כללית מעבדה 214-11113 3.1 מבוא לכימיה אנליטית ב' 214-11611
 3.1 1ימיה פיסיקלית כ 214-11601 2.25 זואולוגיה חסרי חוליות 215-11101
 2.1 2כימיה פיסקלית  214-10611 2.05 זואולוגיה חולייתנים 215-11111
 5.1  מבוא לכימיה אורגנית 214-11112 2.5 התא 215-10111
 2.1 מדעי הצמח 215-11001 2.1 2אנגלית מתקדמים  153-11111
 1.5 מדעי הצמח מעבדה 215-11003 1.1 הדרכה בספריה  299-11101
 2.5 מבוא לסטטיסטיקה ב' 215-10111 1.1 הדרכת בטיחות 911-50112

 01.1 סה"כ  01.1 סה"כ 

  סמסטר ד'   סמסטר ג' 

 3.5 פיזיולוגיה של הצמח 215-11101 4.1 ב' מתוגבר 2פיסיקה  213-11111
 1.5 מעבדה בסיסית בביוכימיה 215-11073 4.1 מיקרוביולוגיה 215-11171
 3.5 פיזיולוגיה של בע"ח 215-10161 3.1 הגנטיקה יסודות 215-11611
 3.1 ביוכימיה ב' 215-10101 3.5 מבוא לאקולוגיה 215-11111
 2.5 הנדסה גנטית 215-10101 2.5 מגן לחלבון 215-11101
 3.1 פתרון בעיות במטל"ב 215-10611 1.5 מגן לחלבון מעבדה  215-11103
 בחירה במחלקה/ בחירה חופשיתמקצועות   3.1 ביוכימיה א' 215-10171

  
3.1 

      
      

 01.1 סה"כ  01.1 סה"כ 

 סמסטר ו' סמסטר ה'
 2.1  ומחלותתעלות יונים  215-17161 2.1 נוירוביולוגיה 215-11671
 2.1 נוירופיזיולוגיה של מערכות סנסורימוטוריות 215-10711 3.1 אבולוציה 215-11171
 2.5 פסיכופרמקולוגיה 215-17013 2.5 גיה של בעלי חייםמעבדה בפיזיולו 215-10113

 11.5 מקצועות בחירה במחלקה/בחירה חופשית 
 

 2.1 נוירוניםמבוא לרשתות  111-11114

 8.5 מקצועות בחירה במחלקה/ בחירה חופשית    
 17.1 סה"כ  10.1 סה"כ 
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 :יהבמגמה לאקולוגתוכנית לימודים מומלצת ללימודי תואר ראשון  ג.
 חובה מתכנית מומלצת למועד מאוחר יותר יכולה לפגוע בהמשך סדיר של הלימודים משתי סיבות: דחיית קורס)י(

 חסימת קורסים )שיש להם דרישות קדם(. .1

 .התנגשות במערכת השעות ובמועדי בחינות של קורסי חובה .2

 

מספר 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

מספר 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

 סמסטר ב' מסטר א'ס
 5.1 הסתברות  211-10111 5.1 1חדו"א ג' 211-10111
 4.1 ג' 1פיסיקה  213-11111 3.5 כימיה כללית ב' 214-11111
 2.1 כימיה כללית מעבדה 214-11113 3.1 מבוא לכימיה אנליטית ב' 214-11611
 3.1 1כימיה פיסיקלית  214-11601 2.25 זואולוגיה חסרי חוליות 215-11101
 2.1 2כימיה פיסקלית  214-10611 2.05 זואולוגיה חולייתנים 215-11111
 5.1  מבוא לכימיה אורגנית 214-11112 2.5 התא 215-10111
 2.1 מדעי הצמח 215-11001 1.1 הדרכה בספריה  299-11101
 1.5 מדעי הצמח מעבדה 215-11003 2.1 2אנגלית מתקדמים  153-11111
 2.5 מבוא לסטטיסטיקה 215-10111 1.1 בטיחותהדרכת  911-50112

 01.1 סה"כ  01.1 סה"כ 

  סמסטר ד'   סמסטר ג' 

 3.5 עולם הצמחים /פיזיולוגיה של הצמח 215-11101 4.1 ב'  מתוגבר 2פיסיקה  213-11111
 1.5 מעבדה בסיסית בביוכימיה* 215-11073 4.1 מיקרוביולוגיה 215-11171
 3.5 פיזיולוגיה של בע"ח 215-10161 3.1 טיקהיסודות הגנ 215-11611
 4.5 פאוניסטיקה 215-11101 3.5 מבוא לאקולוגיה 215-11111
 3.1 ביוכימיה ב' 215-10101 2.5 מגן לחלבון 215-11101
 2.5 הנדסה גנטית* 215-10101 3.1 ביוכימיה א' 215-10171
    1.5 מגן לחלבון מעבדה  215-11103

 10.1 סה"כ  01.1 סה"כ 

  סמסטר ו'   סמסטר ה' 

 4.1 ב' מחנה אקולוגי 215-11111 3.1 אבולוציה 215-11171
 3.5  פיזיולוגיה של הצמח /עולם הצמחים 215-11101 3.1 אקולוגיה ב' 215-11011
 עקרונות סטטיסטיים בניתוח נתוני מחקר 215-11071

 בחירה מוגברת                      
 בחירה במגמה

 ה במחלקהבחיר
 בחירה חופשית

3.1 
 
8.1 

 בחירה מוגברת 
 בחירה במגמה

 בחירה במחלקה
 בחירה חופשית

 
 

13.1 
 
 

 01.1 סה"כ  17.1 סה"כ 

 לתלמידים שמעוניינים להרחיב את הידע שלהם גם בתחום המולקולרי
 כימיה* תלמידי המגמה לאקולוגיה יכולים לוותר על הקורסים: הנדסה גנטית ומעבדה בסיסית בביו
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 :בביולוגיה וביוטכנולוגיה ימיתתוכנית לימודים מומלצת ללימודי תואר ראשון .  ד
 חובה מתכנית מומלצת למועד מאוחר יותר יכולה לפגוע בהמשך סדיר של הלימודים משתי סיבות: דחיית קורס)י(

 חסימת קורסים )שיש להם דרישות קדם(. .1

 .ורסי חובההתנגשות במערכת השעות ובמועדי בחינות של ק .2

 

   מספר  שם המקצוע מספר מקצוע
 נקודות

  מספר  שם המקצוע מקצועמספר 
 נקודות

 סמסטר ב' סמסטר א'
 4.1 ג' 1פיסיקה  213-11111 5.1 1חדו"א ג' 211-10111
 2.1 כימיה כללית מעבדה 214-11113 3.5 כימיה כללית ב' 214-11111
 3.1 1כימיה פיסיקלית  214-11601 3.1 מבוא לכימיה אנליטית ב' 214-11611
 2.1 2כימיה פיסקלית  214-10611 2.25 זואולוגיה חסרי חוליות 215-11101
 5.1 מבוא לכימיה אורגנית  214-11112 2.05 זואולוגיה חולייתנים 215-11111
 2.1 מדעי הצמח 215-11001 2.5 התא 215-10111
 1.5 מח מעבדהמדעי הצ 215-11003 1.1 הדרכה בספריה  299-11101
 5.1  הסתברות 215-10111 2.1  2אנגלית מתקדמים  153-11111
 2.5 מבוא לסטטיסטיקה 215-10111 1.1 הדרכת בטיחות 911-50112

 3.1 מבוא לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית 215-10601   
  )הקורס יינתן בקיץ באילת(    
 07.1 סה"כ  01.1 סה"כ 

  סמסטר ד'   סמסטר ג' 

 3.5 פיזיולוגיה של הצמח 215-11101 4.1 ב' מתוגבר  2פיסיקה  213-11111
 1.5 מעבדה בסיסית בביוכימיה 215-11073 4.1 מיקרוביולוגיה 215-11171
 3.5 פיזיולוגיה של בע"ח 215-10161 3.1 יסודות הגנטיקה 215-11611
 3.1 ביוכימיה ב' 215-10101 3.5 מבוא לאקולוגיה 215-11111
 2.5 הנדסה גנטית 215-10101 2.5 מגן לחלבון 215-11101
 3.1 אבולוציה ימית  215-10611 1.5 מגן לחלבון מעבדה  215-11103
    3.1 ביוכימיה א' 215-10171

      
 17.1 סה"כ  01.1 סה"כ 

  סמסטר ו'   סמסטר ה'   

 3.1 יונקים ודגים ית והשוואתית שלבסיס האימונולוגי 215-10171 3.1 מבוא לאוקיינוגרפיה 215-10611

 3.1 ימיות פיסיולוגיה וביוטכנולוגיה של אצות 215-10601 3.1 אקולוגיה ימית 215-10611

 3.1 גנטיקה וגנטיקה מולקולרית של דגים 215-10671 3.1 פיסיולוגיה של בע"ח ימיים 215-10661

 0.1 כללית( קורסי בחירה )כולל בחירה  3.1 אנדוקרינולוגיה 215-10601

    9.5 )כולל בחירה כללית( קורסי בחירה 
      
 16.1 סה"כ  01.1 סה"כ 
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 תכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים - שנים 1-תואר כפול ב –מסלול לימודים משולב גיאולוגיה ומדעי החיים  .ה

 

 מספר            שם המקצוע מספר מקצוע
 נקודות          

 מספר  עשם המקצו מקצוע מספר
 נקודות

  סמסטר ב'   סמסטר א' 

 2.50 מבוא להסתברות ב' 201-19101 5.00 1חדו"א ג'   201-19141 
 4.11 ג'1פיסיקה  203-11331 3.50 אלגברה ליניארית ג' 201-19001

 2.00 כימיה כללית מעבדה 204-11543 3.50 כימיה כללית ב' 204-11531 
 3.00 1מבוא לכימיה פיסיקלית  204-11621 3.00 ב' מבוא לכימיה אנליטית 204-11611 

 2.00 2מבוא לכימיה פיסיקלית  204-12611   
 3.50 מבוא לגיאולוגיה דינמית 206-11041 2.50 התא 205-19011

 2.00 מבוא לפליאונטולוגיה 206-11121 4.00 מבוא למינרלים וסלעים 206-11031 

 1.00 מינרלים וסלעים בשדה 206-11134   מבוא לקריסטלוגרפיה 206-11051 

 2.50 מבוא למאובנים 216-11111 1.00 גיאומטרית )שו"ת(  

 2.00 2אנגלית מתקדמים  153-15051 0.00 הכרת הספריה 299-11121 

 24.50 סה"כ  22.50 סה"כ  

      

      

  'דסמסטר    'גסמסטר  

 5.11 כימיה אורגנית למדעי  204-11112 2.50  מבוא לסטטיסטיקה ב' 205-19411 

  החיים ולמדעי הגיאולוגיה והסביבה  2.25 זואולוגיה חסרי חוליות 205-11021 

 2.00 מדעי הצמח 205-11221 2.75 זואולוגיה חולייתנים 205-11031 

 1.50 מדעי הצמח מעבדה 205-11223 2.50 מבוא לגיאומכניקה 206-12071 
 3.25 פטרולוגיה מגמתית  206-12121 5.25  עקרונות הגיאולוגיה 206-12201

  ומטמורפית   הסדימנטרית 

 3.11 מבוא לגיאוכימיה )שו"ת( 206-12191 3.00 מינרלוגיה 206-12241

 3.50 מיפוי 206-12251 1.11 נגב סיור 206-12284
 3.50 יתגיאולוגיה סטרוקטורל 206-12311  2.00 מבוא  להידרוגיאולוגיה )שו"ת(      206-13391

 21.75 סה"כ  01.01 סה"כ 
  מיחשוב למדעי הגיאולוגיה  216-10111   

  )או בסמ' ו'( והסביבה    
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  'וסמסטר    'הסמסטר  
 3.50 פזיולוגיה של הצמח 205-11121   

 1.50 מעבדה בסיסית בביוכימיה 205-11273 4.00 מיקרוביולוגיה 205-11071
 3.50 פזיולוגיה של בע"ח 205-19161 3.00 דות הגנטיקהיסו 205-11611
 3.00 ביוכימיה ב' 205-19181 3.50 מבוא לאקולוגיה 205-13111
 2.50 הנדסה גנטית 205-19191 2.50 מגן לחלבון 205-13491
 1.51 מיחשוב למדעי הגיאולוגיה  216-10111 1.50 מעבדה –מגן לחלבון  205-13493
  )או בסמ' ד'( והסביבה  3.00 א' ביוכימיה 205-19171

    2.00 קורסי בחירה 

 1.50 קורסי בחירה  19.50 סה"כ 

 17.00 סה"כ  4.00 (או בסמ' ז'ג' )2פיסיקה  203-11431
  )או בסמ' ח'( סמינר תלמידים 206-13531   
      

  סמסטר ח'   סמסטר ז' 
 2.51 טקטוניקת הלוחות 206-13001 4.10 )או בסמ' ה'( ג'2פיסיקה  203-11431 

 2.00 )או בסמ' ו'( סמינר תלמידים 206-13531 3.00 אבולוציה 205-13171  

 12.51 קורסי בחירה  2.00 גיאולוגיה של א"י 206-12261

 17.11 סה"כ  2.51 מבוא לגיאופיסיקה 206-11111
    2.00 שיטות בפליאוביולוגיה  206-13831

     אבולוציונית 

    5.11 סי בחירהקור  

    10.11 סה"כ          

    
 160.10 סה"כ דרישה לתואר

( יחשבו כקורסי בחירה 215 )קידומת החיים( וכל קורסי הבחירה הניתנים ע"י המחלקה למדעי 216)קידומת  והסביבה גיאולוגיהמדעי הכל קורסי הבחירה הניתנים ע"י המחלקה ל

 .במחלקה
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 פסיכולוגיהביולוגיה  -ת לימודים מומלצת ללימודי תואר ראשון תוכני .ו

מספר  שם המקצוע מספר מקצוע
 נקודות

מספר  דרישות קדם 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

דרישות 
 קדם

   סמסטר ב'    סמסטר א' 

  2.5 מבוא לפסיכולוגיה 111-1-1109  2.5 מבוא לפסיכולוגיה 111-1-1179
לסטטיסטיקהמבוא  111-1-1119   3.1 הסקה סטטיסטית 111-1-1169  3.1 
  2.0 פסיכולוגיה פיזיולוגית 101-1-1071  2.0 פסיכולוגיה פיזיולוגית 101-1-0059
1 'חדו"א ג 201-19141    2.0 יסודות פילוסופים של מדע הפסיכולוגיה 111-1-0012  5.0 
ג' 1פיסיקה  213-1-1111  3.5 כימיה כללית ב'' 214-1-1111  4.1  
ופיסקלית מבוא לכימיה אנליטית 204-1-5043   5.0 מבוא לכימיה אורגנית 214-1-1112  1.0 
  0.5 מבוא לכימיה פיסקלית 204-1-5046  2.05 זואולוגיה חולייתנים 215-1-1111
  2.0 2אנגלית מתקדמים  153-1-5051  2.5 התא 215-1-0111
      1.1 הדרכת בטיחות 911-50112

כסה"    01.0 סה"כ   00.25 

   סמסטר ד'    סמסטר ג' 

  3.1 פסיכולוגיה חברתית 111-1-1110  4.1 פסיכולוגיה קוגניטיבית 111-1-1110
  2.0 נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית 101-1-0219  3.0 פסיכולוגיה ניסויית 111-1-1100
בנורמלית ב'התנהגות א 101-1-0149  2.0 התנהגות אבנורמלית א' 101-1-1139  2.0  
  3.0 רגרסיה ושיטות ניתוח 101-1-1109  4.1 פסיכולוגיה התפתחותית 141-1-1101
ב' מתוגבר 2פיסיקה  213-1-1111   2.1 מוח והתנהגות 111-1-1100  4.1 
  3.0 מטלא"ב  205-1-9611  3.1 יסודות הגנטיקה 215-1-1611
  3.5  ולוגיה של בעלי חייםפיסי 215-1-0161  3.1 ביוכימיה א' 215-1-0171

  3.1 ביוכימיה ב' 215-1-0101    
  1.5 מע' בביוכימיה בסיסית 215-1-1073    
  21.0 סה"כ   01.1 סה"כ 

   סמסטר ו'    סמסטר ה' 

111-1-1170 
101-1-1110 
111-1-1108 

או תפיסה  
למידה   
א' אישיות   

2.1 
2.1 
2.1 

 101-1-0011   
 
101-1-0014 

 דימות מח האדם: אלקטרופיזיולוגיה,מבוא ל
EEG, ERP 

 *מבוא לרשתות נוירורונים או

2.0 
 

2.0 

 

215-1-1671 
215-1-0113 

  מבוא לנוירוביולוגיה
 מעבדה בפיזיולוגיה של בעלי חיים

2.1 
2.5 

 101-1-0025 
 
111-1-1118 

לדימות מח האדם: הדמייה מבנית *מבוא 
 ותפקודית

ב אישיות  

2.1 
 

2.0 

 

  2.5 פסיכופרמקולוגיה 205-1-7911  2.5 מגן לחלבון 215-1-1101
  2.0 נוירופיזיולוגיה של מערכות 205-1-7911  1.5 מגן לחלבון מעבדה 205-1-3493
  4.0 פרוייקט מחקר או  205-1-5042  3.0 אבולוציה 215-11171

  2.0 מחקר מודרך בפסיכולוגיה 101-1-0109  2.0 סדנאות  פסיכולוגיה
  3.0 אימונולוגיה או 205-1-2151  4.0 פרוייקט מחקר או  205-1-5032
  2.0 מבוא לאנדוקרינולוגיה או 205-1-2031  2.0 מחקר מודרך בפסיכולוגיה 101-1-0099

  6.0-7.0 קורסי בחירה   0.0-4.0 קורסי בחירה 
  21.5 סה"כ   21.5 סה"כ 

 או אביב*יש לעקוב אם קורס זה מתקיים השנה בסמסטר סתיו 
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 ותידו מחלקת –תוכניות משותפות .  ז

 
 מחלקה משנית: מתמטיקה / מחלקה ראשית: מדעי החיים

 

מספר 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

מספר  דרישות קדם 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

 דרישות קדם

   סמסטר ב'    סמסטר א' 

  4.00 ג' 1פיסיקה  203-11331  3.51 כימיה כללית ב 204-11531
 204-19401 204-11531 3.11 1כימיה פיסיקלית  204-11621  3.11 מבוא לכימיה אנליטית ב 204-11611
 204-19401 204-11531 2.11 2כימיה פיסיקלית  204-12611  2.51 התא 205-19011
  5.11 2אלגברה  201-17021  6.11 1חדו"א א' 201-10011
  5.11 2חדו"א א'  201-10021  5.11 1אלגברה  201-17011
 214-11111 5.11  מבוא לכימיה אורגנית 214-11112  5.11 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות 201-10201

2אנגלית מתקדמים  153-15051      2.11  
  06.1 סה"כ   01.1 סה"כ 

   סמסטר ד'    סמסטר ג' 

ב' מתוגבר  2פיסיקה  203-11431  205-19171 (205-19181) 1.51 מעבדה בסיסית בביוכימיה 205-11273 203-11331 4.11 
  2.11 מדעי הצמח 205-11221 (205-11021) 2.05 זואולוגיה חולייתנים 205-11031
  1.11 מדעי הצמח מעבדה 205-11223  2.25 זואולוגיה חסרי חוליות 205-11021
 205-19171 3.11 ביוכימיה ב' 205-19181 201-19411 205-11121 3.51 מבוא לאקולוגיה 205-13111
 214-11611 2.11 מעבדה-כימיה כללית 204-11543 201-19101 205-19011 3.11 יסודות הגנטיקה 205-11611
 205-19171 205-19011 3.51 פיזיולוגיה של בע"ח 205-19161 205-19171 204-11531 2.51 מגן לחלבון 205-13491
 205-19171 (205-19181) 5.11 מתמטיקה בדידה 201-12201 205-13491 1.51 מגן לחלבון מעבדה 205-13493
 215-10111 2.5 סטטיסטיקה 215-10111 204-11721 204-11621 3.11 ביוכימיה א' 205-19171

  2.5 הסתברות 211-10111 .   

  01.1 סה"כ   00.11 סה"כ 

   סמסטר ו'    סמסטר ה'   

  2.51 הנדסה גנטית 205-19191 205-19181 205-19171 3.11 אבולוציה 205-13171
  3.51 פיזיולוגיה של הצמח 205-11121 205-19011 (205-19171) 4.11 מיקרוביולוגיה 205-11071

קורסי בחירה מוגברת מדעי החיים  
 (4)טבלה 

קורסי בחירה מדעי החיים    3.51
 (4)טבלה 

4.11  
  4.11 סי בחירה מתימטיקהקור   0.51 קורסי בחירה מצומצמת במתמטיקה 
        
  11.1 סה"כ   10.1 סה"כ 
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 דעי המחשבמחלקה משנית: מ / מחלקה ראשית: מדעי החיים
 

מספר 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

מספר  דרישות קדם 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

 דרישות קדם

   סמסטר ב'    סמסטר א' 

  2.50  סטטיסטיקה 215-10111  5.00 1חדו"א ג'  201-19411
  4.00 ג' 1פיסיקה  203-11331  3.51 כימיה כללית ב 204-11531
 204-11611 2.11 מעבדה-כימיה כללית 204-11543  3.11 מבוא לכימיה אנליטית ב 204-11611
 204-11611  204-11531 201-19431  3.11 1כימיה פיסיקלית  204-11621  2.51 התא 205-19011
 204-11611  204-11531 201-19431   2.11 2כימיה פיסיקלית  204-12611  2.25 זואולוגיה חסרי חוליות 205-11021
  5.11  מבוא לכימיה אורגנית 214-11112 205-11021 2.05 זואולוגיה חולייתנים 205-11031

  2.50 הסתברות  201-19101    

  1.11 הדרכה בספריה 299-11121    

  01.11 סה"כ   10.11 סה"כ 

   סמסטר ד'    סמסטר ג' 

211-11011 211-10011 212-11111 5.00 מבני נתונים               212-11111 201-10201 5.00 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות 201-10201  
 201-10201 201-17011  5.00 מבנים בדידים 202-11161  5.00 מבוא למדעי המחשב   212-11111
  214-11701 205-19011 3.11 ביוכימיה א' 205-19171

214-11601 214-10611  
  2.11 2אנגלית מתקדמים  153-15051

  2.11 מדעי הצמח 205-11221  211-10111 205-19011 3.11 יסודות הגנטיקה 205-11611
 215-11001 1.11 מדעי הצמח מעבדה 205-11223    

 205-19171 3.11 ביוכימיה ב' 205-19181  205-19011215-10171  4.11 מיקרוביולוגיה 205-11071
 205-19171214-11113 205-19181  1.51 מעבדה בסיסית בביוכימיה 205-11273    
        

  10.11 סה"כ   21.11 סה"כ 

   סמסטר ו'    סמסטר ה'   

אוטומטים שפות  פורמליות  212-10111
 וחישוביות

5.00  201-12201 212-11111 
211-11011 

  212-10111 212-11111 5.00 תכנון אלגוריתמים     212-10111

  212-10111 212-11111 5.00 עקרונות שפות תכנות 212-10111 212-11111 5.00 תכנות מערכות 212-10111

   215-10171 205-19011 3.51   פיזיולוגיה של בע"ח 205-19161  4.00 2פיסיקה  203-11431
 201-19411  205-11221 3.50 מבוא לאקולוגיה 205-13111 213-11111 215-10101

 205-11031  205-11021 
 215-10171 215-11101 2.51 הנדסה גנטית 205-19191

 
 

 213-11111 215-10101    214-11111 2.50 מגן לחלבון 205-13491
  3.00   מדעי החייםקורס בחירה ב  215-11101 1.51 מגן לחלבון מעבדה 205-13493
     215-10101 215-10171 3.00 אבולוציה 205-13171

        
  19.0 סה"כ    24.5 סה"כ 
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 / מחלקה משנית: פיסיקה מחלקה ראשית: מדעי החיים

 

מספר 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

מספר  דרישות קדם 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

 דרישות קדם

   סמסטר ב'    סמסטר א' 

  5.11 חדו"א של פונקציות מרובות משתנים 201-19631  2.11 2אנגלית מתקדמים  153-15051
  5.11 חדו"א של טורים והתמרות 201-19541  6.11 אלגברה לפיסיקאים 201-19641
  2.11 מעבדה-כימיה כללית 204-11543  5.11 1חדו"א  201-19811
  3.11 1כימיה פיסיקלית  204-11621  1.11 הדרכה בספריה 299-11121
  2.11 2כימיה פיסיקלית  204-12611  2.51 התא 205-19011
  5.11 מבוא לכימיה אורגנית 214-11112  2.25 זואולוגיה חסרי חוליות 205-11021
  2.11 מדעי הצמח 205-11221  2.05 זואולוגיה חולייתנים 205-11031
  2.50 מבוא לסטטיסטיקה 215-10111  3.00 כימיה אנליטית 214-11611
      3.50 כימיה כללית ב' 214-11111

  24.10 סה"כ   01.50 סה"כ 

   סמסטר ד'    סמסטר ג' 

  3.51 פיזיולוגיה של הצמח 205-11121  3.51 1תורת ההסתברות  201-10131
  3.11 פיזיולוגיה של בע"ח 205-19161  5.11 1פיסיקה  203-11281
  3.51 מבוא לאקולוגיה 205-13111  4.11 מיקרוביולוגיה 205-11071
  3.11 ביוכימיה ב' 205-19181  3.11 יסודות הגנטיקה 205-11611
  5.11 2פיסיקה  203-12371  2.51 מגן לחלבון 205-13491
  3.11 מעבדה א 203-11623  1.51 מגן לחלבון מעבדה 205-13493
      3.11 ביוכימיה א' 205-19171

  01.11 סה"כ   25.01 סה"כ 

   סמסטר ו'    סמסטר ה'   

  4.11 1תורת הקוונטים  203-13141  4.11 1מעבדה ב 203-12553
  2.51 2תרמודינמיקה ומכ.סטט. 203-12261  3.51 1תרמודינמיקה ומכ.סטט. 203-12161
יסודות תורת הפונקציות  201-10071

 המרוכבות
  4.11 2מעבדה ב 203-12653  3.51

  4.11 1אלקטרודינמיקה  203-12381  3.51 3פיסיקה  203-12111
      3.11 אבולוציה 205-13171

  11.11 סה"כ   17.11 סה"כ 

 טית ב.: כימיה כללית ב, מבוא לכימיה אנליכוללים קורסים בכימיההצריכים התלמידים לעמוד בדרישות הקדם לקורסים במדעי החיים  ,מעלה, * בנוסף לקורסים
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 מחלקה ראשית:  מדעי החיים/ מחלקה משנית: כימיה

מספר 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

מספר  דרישות קדם 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

 דרישות קדם

   סמסטר ב'    סמסטר א' 

  2.51 מבוא להסתברות ב' 201-19101  5.00 מתמטיקה של מערכות 201-19431
 211-10111 4.11 * 1פיסיקה  203-11311 - 5.11 ה כללית אכימי 204-11121
204-11111 
204-14560 

 ' אומבוא לכימיה אנליטית א
 **כימיה אלמנטרית ואנליטית 

  204-11111214-11101 , 3.11 מעבדה א'-כימיה כללית ואנליטית 204-11101 - 3.11

 204-19111 ,204-11121 5.11  1פיסיקלית א' כימיה  204-12211  2.25 זואולוגיה חסרי חוליות 205-11021
 214-11101 5.11  1כימיה אורגנית א' 204-12381 (205-11021) 2.05 זואולוגיה חולייתנים 205-11031
  2.51 מבוא לסטטיסטיקה ב' 205-19401  2.51 התא 205-19011
      2.11 2אנגלית מתקדמים  153-15051
     שעור ותרגיל חד פעמי 1.11 הדרכה בספריה 299-11121

  19.50 סה"כ   22.50 סה"כ 

   סמסטר ד'    סמסטר ג' 

        

  205-11221 205-19171 3.51 פיזיולוגיה של הצמח 205-11121 201-19101 205-19011 3.11 יסודות הגנטיקה 205-11611
 201-19411 205-11121 3.51 מבוא לאקולוגיה 205-13111

205-11031 205-11021 
 205-19171 (205-19181) 1.51 מעבדה בסיסית בביוכימיה 205-11273

204-11543 
 205-19171 205-19011 3.51 פיזיולוגיה של בע"ח 205-19161 205-19171 204-11531 2.51 מגן לחלבון 205-13491

205-19181 203-11431 
 205-19171 3.11 יה ב'ביוכימ 205-19181 205-13491 1.51 מגן לחלבון מעבדה 205-13493

 205-19171 205-13491 2.51 הנדסה גנטית 205-19191    
205-19181 205-11611 

205-11071 
  2.11 מדעי הצמח 205-11221 204-11721 204-11621 3.11 ביוכימיה א' 205-19171
 215-11001 1.51 מדעי הצמח מעבדה 205-11223 214-10101 5.11 2כימיה אורגנית א'  204-13381
      4.11 2פיסיקה  203-11431

  10.1 סה"כ   01.11  סה"כ 

   סמסטר ו'    סמסטר ה' 

      205-19181 205-19171 3.11 אבולוציה 205-13171

   21.5 בחירה במחלקות     204-13381   

     205-19011 (205-19171) 4.11 מיקרוביולוגיה 205-11071

     214-10011 5.11  2לית א' כימיה פיסיק 204-12221

  01.1 סה"כ   10:11 סה"כ  

 
 ** לחסרי בגרות בכימיה.
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 / מחלקה משנית: מדעי החיים מחלקה ראשית: מתמטיקה

 
     

    הערות

       * בנוסף לקורסים למעלה צריכים התלמידים לעמוד בדרישות הקדם לקורסים במדעי החיים שכוללים קורסים בכימיה: 

       מעבדה.-, כימיה כללית1ת, כימיה פיסיקלית כימיה כללית ב, מבוא לכימיה אנליטית ב, מבוא לכימיה אורגני   

       

 

מספר 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

מספר  דרישות קדם 
 מקצוע

מספר  שם המקצוע
 נקודות

 דרישות קדם

   סמסטר ב'    סמסטר א' 

  5.11 2חדו"א א'  201-10021  6.11 חדו"א א' 201-10011
  5.11 2אלגברה  201-17021  5.11 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות 201-10201
  2.11 2אנגלית מתקדמים  153-15051  5.11 1אלגברה  201-17011
 214-11111 5.11  מבוא לכימיה אורגנית 214-11112  2.51 התא 205-19011

  1.11 הדרכה בספריה 299-11121    
  2.11 מדעי הצמח 205-11221    
  1.51 מדעי הצמח מעבדה 205-11223    
        

  01.10 סה"כ   18.50 סה"כ 

   סמסטר ד'    סמסטר ג' 

  5.11 מתמטיקה בדידה 201-12201  5.11 משוואות דיפרנציאליות רגילות  201-10061
3חדו"א א' 201-10031   4.11 תורת הפונקציות המרוכבות 201-10251  6.11 

  4.11 א לטופולוגיהמבו 201-10091    
  4.11 אנליזת פורייה 201-10231  2.25 זואולוגיה חסרי חוליות 205-11021
  1.11 הדרכה במעבדה 202-11001  2.05 זואולוגיה חולייתנים 205-11031
     201-19411  205-11121 3.51 מבוא לאקולוגיה 205-13111
     204-11721 204-11621 3.11 ביוכימיה א' 205-19171

  17.11 סה"כ   00.11 סה"כ 

   סמסטר ו'    סמסטר ה' 

  4.11 תורת השדות ותורת גלואה 201-17041  5.11 הסתברות 201-18001

  205-11221 205-19171 3.51 פיזיולוגיה של הצמח 205-11121  4.51 מבנים אלגבריים 201-17031
 205-19171 205-19011 3.51 זיולוגיה של בע"חפי 205-19161  4.11 יסודות תורת המידה 201-10081
  5.11 מבוא למדעי המחשב 202-11011 201-19101 205-19011 3.11 יסודות הגנטיקה 205-11611
  3.51 קורס בחירה במתמטיקה  205-19181 205-19171 3.11 אבולוציה 205-13171
     205-19011 (205-19171) 4.11 מיקרוביולוגיה 205-11071

  10.11 סה"כ   25.11 סה"כ 
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 / מחלקה משנית: מדעי החיים פיסיקהמחלקה ראשית: 

 
 

מספר  שם המקצוע מספר מקצוע
 נקודות

מספר  שם המקצוע מספר מקצוע דרישות קדם 
 נקודות

 דרישות קדם

   סמסטר ב'    סמסטר א' 
  5.1 חדו"א של פונקציות מרובות משתנים 201-19631  2.1 2אנגלית מתקדמים  153-15051
  5.1 חדו"א של טורים והתמרות 201-19541  1.1 הדרכה בספריה 299-11121
  5.1 2פיסיקה  203-12371  6.1 אלגברה לפיסיקאים 201-19641
      5.1 1חדו"א  201-19811
      5.1 1פיסיקה  203-11281
      2.25 זואולוגיה חסרי חוליות 205-11021
      2.05 זואולוגיה חולייתנים 205-11031

  11.10 סה"כ   01.10 סה"כ 

   סמסטר ד'    סמסטר ג' 
  4.11 1תורת הקוונטים  203-13141  4.11 מיקרוביולוגיה 205-11071
  3.11 מעבדה א 203-11623  3.11 יסודות הגנטיקה 205-11611
  3.51 משוואות דיפרנציאליות רגילות 201-19841  3.51 מבוא לאקולוגיה 205-13111
  2.11 מעבדה-כימיה כללית 204-11543  2.51 מגן לחלבון 205-13491
  2.11 מדעי הצמח 205-11221  1.51 מגן לחלבון מעבדה 205-13493
      3.11 ביוכימיה א' 205-19171
      3.51 1תורת ההסתברות  201-10131
      3.51 3פיסיקה  203-12111
      4.11 מכניקה אנליטית 203-12281

  10.11 סה"כ   07.11 סה"כ 

   סמסטר ו'    סמסטר ה' 
  4.11 1אלקטרודינמיקה  203-12381  4.11 1מעבדה ב 203-12553
  2.51 2תרמודינמיקה ומכ.סטט. 203-12261  3.51 1תרמודינמיקה ומכ.סטט. 203-12161
  4.11 2מעבדה ב 203-12653  4.11 2 תורת הקוונטים 203-13241

  3.51 פיזיולוגיה של הצמח 205-11121  4.11 1מעבדה ג 203-13163

  3.51 פיזיולוגיה של בע"ח 205-19161  3.51 יסודות תורת הפונקציות המרוכבות 201-10071

  1.51 (4קורס בחירה מתקדם )טבלה    3.11 ביוכימיה ב' 205-19181

      3.11 ציהאבולו 205-13171

  10.11 סה"כ   01.11 סה"כ  

 

קורס בחירה מתקדם     
(4)טבלה   

1.51  
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 מחלקה ראשית: כימיה / מחלקה משנית: מדעי החיים

 ה יקבלו פטור מהקורס ללא נק"ז.לפחות.  סטודנטים עם בגרות/מכינ 61יחידות בגרות בפיסיקה בציון  1* קורס חובה למי שאין לו 

מספר  שם המקצוע מספר מקצוע
 נקודות

מספר  שם המקצוע מספר מקצוע דרישות קדם 
 נקודות

 דרישות קדם

   סמסטר ב    סמסטר א' 
1פיסיקה  213-11101 - 2.51 התא  205-19011  3.51 201-19141 
  214-11111 3.11 כימיה כללית ואנליטית מעבדה א'  204-11101 - 5.11 1חדו"א ג'  211-10111

214-11101 
214-11111 
214-11161 

 אומבוא לכימיה אנליטית א' 
 **כימיה אלמנטרית ואנליטית

  2.50 מבוא להסתברות ב' 201-19101 - 3.11

 214-11101 5.11  1כימיה אורגנית  א'  214-10381 - 5.11 כימיה כללית א' 214-11101
2חדו" א ג'  211-10111 - 1.11 הדרכה בספריה  299-11101  5.11 214-10111 
  2.50 מבוא לסטטיסטיקה ב' 205-19401 - 2.11 (2אנגלית כשפה זרה )מתקדמים  153-11111
211-10001 
213-11341 

 לגברה לינארית  ג'מבוא לא
 מבוא למכניקה לכימאים *

3.51 
2.11 

-     

        
        

  01.10 סה"כ   01.11 סה"כ 

   סמסטר ד'    סמסטר ג' 
 205-19171 3.11 ביוכימיה ב' 205-19181  2.25 זואולוגיה חסרי חוליות  205-11021
1כימיה פיסיקלית א'  214-10011 (205-11021) 2.05  זואולוגיה חולייתנים 205-11031  5.11 204-11121, 201-19141 
1מעבדה א'  –כימיה פיסיקלית  214-10011 201-19101 205-19011 3.11 יסודות הגנטיקה 205-11611  3.11  
 204-13381 4.11   1מעבדה א'  –כימיה אורגנית  214-10001  1.50 מגן לחלבון מעבדה  205-13493
205-13491 
205-19171 

 מגן לחלבון
 ביוכימיה א'

2.51 
3.11 

204-11621 204-11721 
205-19011 204-12611  

1כימיה קוונטית  204-1-2261  4.00  203-11491,201-19281 
    

   211-10111     
213-11101 
214-11101 

לתלמידי כימיה והנדסה כימית 2פיסיקה   
2כימיה אורגנית א'   

3.51 
5.11 

201-19151, 203-11391 
204-12381 

    
    

        

 סה"כ 
  10.11 סה"כ   03.11

   סמסטר ו'    סמסטר ה' 
  2.11 מדעי הצמח 205-11221  4.11 מיקרוביולוגיה 215-11171

  215-11001 1.51 מדעי הצמח מעבדה 205-11223 204-12211 5.11 2כימיה פיסיקלית א'  214-10001

  205-11221 205-19171 3.51 פיזיולוגיה של הצמח 205-11121 204-13381 3.51 גנית פיסיקלית כימיה אור 214-11171
 205-19171 205-19011 3.51 פיזיולוגיה של בע"ח 205-19161 204-13381   

  2.51 הנדסה גנטית 205-19191 214-11101 3.51 כימיה אי אורגנית  204-13411
 שיטות דיגום, בקרת איכות 214-11111 204-12261  2.51  מבוא לספקטרוסקופיה  204-13421

 
 או  214-11111 2.00

 
 

 214-11161 2.11 בחירה במחלקות   3.51 בחירה במחלקות 
        
        
  17.0 סה"כ   22.00 סה"כ 
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 רשימת המקצועות המוצעים על ידי המחלקה למדעי החיים למחלקות אחרות

 

 
 מס' מקצוע

 
 שם המקצוע

מס'  היקף מקצוע
 נק'

ניתן 
 בסמסטר

דרישות קדם ו/או 
 צמוד

 ניתן למחלקות

     ס' מ' ת' שו"ת ש'

 216  סתיו 2.25 - 1.5 - - 1.5 זואולוגיה חסרי חוליות 215-11101

 216 (215-11101) סתיו 2.05 - 1.5 - - 2.1 זואולוגיה חולייתנים 215-11111

 216 215-11001 אביב 3.5 - - 1 - 3.1 פיזיולוגיה של הצמח 215-11101

 216  אביב 2.1 - - - - 2.0 מדעי הצמח 215-11001

 216 מקבילב (215-11001) אביב 1.5 - 3 - - - מדעי הצמח מעבדה 215-11003

 214 215-10111 215-10111 אביב 2.1 - - - - 2 המטולוגיה 205-11421

 211, 401 215-10111 215-10111 אביב 2.1 - - - - 2 התמרת אנרגיה בתא 215-11101

 214, 212 211-10111 215-10111  סתיו 3.1 - - 2 - 2 יסודות הגנטיקה 205-11611

 214   215-10161 סתיו 2.1 - - - - 2 מבוא לנוירוביולוגיה 215-11671

 216 215-11001 אביב 3.51 2 2 - - 2 עולם הצמחים 215-10111
 216,128 215-10111 215-11001 סתיו 3.5 2 - 3 - 2 מבוא לאקולוגיה 215-11111

   סתיו 3.1 - - 2 - 2 אבולוציה 215-11171

 212, 214 214-11111 215-10111 סתיו 2.5 - - 1 - 2 מגן לחלבון 215-11101

 212,214 215-11101 סתיו 1.5 - 3 - - - מגן לחלבון מעבדה 215-11103

 214 215-10111 215-10111 אביב 2.1 - - - - 2 חלוקת תאים ובקרת מחזור התא 215-16101

 212,214 214-11111 215-10111 אביב 1.5 - 3 - - - בסיסית מעבדה בביוכימיה 215-10113

 214  215-10011 215-10111 אביב 3.5 - - 1 - 3 פיזיולוגיה של בע"ח 215-10161

 212,214  215-10011 215-11101 אביב 2.5 - - 1 - 2 הנדסה גנטית 215-10101

 212, 214, 216  אביב 2.1 - - - - 2 הזנת עשרת המיליארד 215-10101

 214, 212  סתיו 2.5 - - 1 - 2 התא 215-10011
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