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14.09.2022 תאריך דוח מערכת שעות למחלקה

מתוך עמוד  עמודים 1

* = דרישת שיבוץ 

ע"ש משפחת מרקוס

קרית-טוביהו(בית-היאס(

סורוקה

 ע"ש משפחת מרקוס

קמפוס אילת

חצרים

הפקולטה למדעי הבריאות

14-מנדל, 18-שרה תדמור, 26-קרייטמן(אוד.), 27-בניין סימולציה, 28-גולדברגר, 32-גוטמן, 34-קרייטמן-זלוטובסקי(חדש), 35-בניין כתות

5-צריף א'

15-בניין פנימיות (קומה 6)

90-בנין 90 (מקיף ז')

1-בנין 1-קמפוס אילת, 2-בנין 2-קמפוס אילת, 3-בנין 3-קמפוס אילת, 4-בנין 4-קמפוס אילת, 5-ביה"ס הבינלאומי למלונאות ותיירות

1-חצרים1

M1-בנין אישפוז, M2-בנין פתולוגיה בבי"ח סורוקה, M3-מתחם רקנאטי הישן, M6-בנין דייכמן למדעים, M8-בנין דייכמן למקצועות הבריאות

מקרא קמפוסים וביניינים 

הערה: יתכנו שינויים , אנא התעדכן בלוח הודעות מחלקתי / לוח הודעות אישי.

5

אנגלית בסיסי -  טבע והנדסה

אנגלית מתקדמים ב - טבע והנדסה

הכרת הספריה

153.1.5031

153.1.5051

360.1.0011

[.00]

[2.00]

[.00]

א' תשפ"ג369 הנדסת ביוטכנולוגיה סמסטר מחלקה

תואר ראשון 4תואר שנה בתואר

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

-

-

-

-

-

-

-

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

יום א

יום ג

יום א

יום ה

יום א

יום ב

יום ה

חדר 303

חדר 108

חדר 111

חדר 108

חדר 105

חדר 107

חדר 105

08:00-12:00

08:00-10:00

18:00-20:00

16:00-20:00

16:00-20:00

15:00-19:00

10:00-14:00

בנ' 34-קרייטמן-זלוטובסקי(חדש)

בנ' 32-גוטמן

בנ' 32-גוטמן

בנ' 32-גוטמן

בנ' 34-קרייטמן-זלוטובסקי(חדש)

בנ' 34-קרייטמן-זלוטובסקי(חדש)

בנ' 34-קרייטמן-זלוטובסקי(חדש)

גב' ת. נגן

מר ב. אנפנג

גב' ק. נוסי

ד"ר ס. לרר ביתן

גב' ק. נוסי

(30)

(30)

(30)

(30)

(30)

1500)
(

שעור

שעור

שעור

שעור

שעור

שעור

(6)

(6)

(4)

(4)

(4)

(0)

1

2

4

6

13

1

קב-

קב-

קב-

קב-

קב-

קב-

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע



14.09.2022 תאריך דוח מערכת שעות למחלקה

מתוך עמוד  עמודים 2

* = דרישת שיבוץ 

ע"ש משפחת מרקוס

קרית-טוביהו(בית-היאס(

סורוקה

 ע"ש משפחת מרקוס

קמפוס אילת

חצרים

הפקולטה למדעי הבריאות

14-מנדל, 18-שרה תדמור, 26-קרייטמן(אוד.), 27-בניין סימולציה, 28-גולדברגר, 32-גוטמן, 34-קרייטמן-זלוטובסקי(חדש), 35-בניין כתות

5-צריף א'

15-בניין פנימיות (קומה 6)

90-בנין 90 (מקיף ז')

1-בנין 1-קמפוס אילת, 2-בנין 2-קמפוס אילת, 3-בנין 3-קמפוס אילת, 4-בנין 4-קמפוס אילת, 5-ביה"ס הבינלאומי למלונאות ותיירות

1-חצרים1

M1-בנין אישפוז, M2-בנין פתולוגיה בבי"ח סורוקה, M3-מתחם רקנאטי הישן, M6-בנין דייכמן למדעים, M8-בנין דייכמן למקצועות הבריאות

מקרא קמפוסים וביניינים 

הערה: יתכנו שינויים , אנא התעדכן בלוח הודעות מחלקתי / לוח הודעות אישי.

5

ביוסנסורים ומערכות מעבדה-על-שבב ביו-
מיקרו-אלקטרו-מכניות

מעבדה בהנדסה גנטית

מעבדת תהליכים ביוטכנולוגיים (פע' יסוד)

מיקרואורגניזמים וחומרים באמנות, 
ארכיאולוגיה ואדריכלות

ביוטכנולוגיה ואתיקה רפואית

פזיולוגיה כללית והיבטים ביוטכנולוגיים

367.1.4871

369.1.1005

369.1.1008

369.1.1181

369.1.3091

369.1.3151

[3.00]

[1.00]

[1.00]

[2.00]

[3.00]

[3.00]

א' תשפ"ג369 הנדסת ביוטכנולוגיה סמסטר מחלקה

תואר ראשון 4תואר שנה בתואר

חובה

חובה

בחירה

בחירה

חובה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

-

-

-

-

-

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

יום ד

יום ה

יום ג

יום ב

*יום ב

חדר 140

חדר 136

חדר 242

10:00-13:00

12:00-14:00

13:00-16:00

18:00-21:00

18:00-20:00

בנ' 90-בנין 90 (מקיף ז')

בנ' 90-בנין 90 (מקיף ז')

בנ' 90-בנין 90 (מקיף ז')

אחת לשנתיים

יינתן בזום באנגלית יינתן באנגלית

הערה:

הערה:

פרופ' ה. בן יואב

ד"ר מ. עמירם

פרופ' מ. הרצברג

ד"ר א. ניר

פרופ' ר. מרקס

ד"ר ר. דבדבני

(30)

(50)

(50)

(30)

(30)

(50)

שעור

מעבדה

מעבדה

שעור

שעור

שעור

(3)

(4)

(4)

(2)

(3)

(3)

1

1

1

1

1

1

קב-

קב-

קב-

קב-

קב-

קב-

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

מקוון



14.09.2022 תאריך דוח מערכת שעות למחלקה

מתוך עמוד  עמודים 3

* = דרישת שיבוץ 

ע"ש משפחת מרקוס

קרית-טוביהו(בית-היאס(

סורוקה

 ע"ש משפחת מרקוס

קמפוס אילת

חצרים

הפקולטה למדעי הבריאות

14-מנדל, 18-שרה תדמור, 26-קרייטמן(אוד.), 27-בניין סימולציה, 28-גולדברגר, 32-גוטמן, 34-קרייטמן-זלוטובסקי(חדש), 35-בניין כתות

5-צריף א'

15-בניין פנימיות (קומה 6)

90-בנין 90 (מקיף ז')

1-בנין 1-קמפוס אילת, 2-בנין 2-קמפוס אילת, 3-בנין 3-קמפוס אילת, 4-בנין 4-קמפוס אילת, 5-ביה"ס הבינלאומי למלונאות ותיירות

1-חצרים1

M1-בנין אישפוז, M2-בנין פתולוגיה בבי"ח סורוקה, M3-מתחם רקנאטי הישן, M6-בנין דייכמן למדעים, M8-בנין דייכמן למקצועות הבריאות

מקרא קמפוסים וביניינים 

הערה: יתכנו שינויים , אנא התעדכן בלוח הודעות מחלקתי / לוח הודעות אישי.

5

יזמות ביוטכנולוגית והיבטים משפטיים

אתנומיקולוגיה וביוטכנולוגיה של פטריות

פרויקט הנדסי א'

פרקים נבחרים במעבר אותות בתא 
להנדסת ביוטכנולוגיה

MRI -ו MR מערכת

ביוטכנולוגיה של סוכרים

פפטידים: מבנה, פעילות ויישומים

369.1.3181

369.1.3191

369.1.4071

369.1.7753

369.2.2191

369.2.5041

369.2.5061

[3.00]

[3.00]

[4.00]

[3.00]

[3.00]

[3.00]

[3.00]

א' תשפ"ג369 הנדסת ביוטכנולוגיה סמסטר מחלקה

תואר ראשון 4תואר שנה בתואר

חובה

בחירה

בחירה

בחירה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

-

-

-

-

-

-

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

יום ג

יום ג

יום א

*יום ג

יום ה

יום א

חדר 238

חדר 113

חדר 209

חדר 224

חדר 114

09:00-12:00

16:00-19:00

17:00-20:00

12:00-15:00

09:00-12:00

15:00-18:00

בנ' 90-בנין 90 (מקיף ז')

בנ' 32-גוטמן

בנ' 32-גוטמן

בנ' 90-בנין 90 (מקיף ז')

בנ' 32-גוטמן

הרשמה באישור המרצה הערה:

פרופ' ר. מרקס

פרופ' ר. מרקס

פרופ' אמריטוס ש. ארד

פרופ' ע. ח'לאילה

גב' ט. אושטר
פרופ' ז. ויסמן

ד"ר ר. ליכטנשטיין

פרופ' ח. רפפורט

(25)

(25)

(50)

(30)

(20)

(40)

(8)

שעור

שעור

פרויקט

שעור

שעור 
ומעבדה

שעור

שעור

(3)

(3)

(8)

(3)

(3)

(3)

(3)

1

1

1

1

1

1

1

קב-

קב-

קב-

קב-

קב-

קב-

קב-

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע



14.09.2022 תאריך דוח מערכת שעות למחלקה

מתוך עמוד  עמודים 4

* = דרישת שיבוץ 

ע"ש משפחת מרקוס

קרית-טוביהו(בית-היאס(

סורוקה

 ע"ש משפחת מרקוס

קמפוס אילת

חצרים

הפקולטה למדעי הבריאות

14-מנדל, 18-שרה תדמור, 26-קרייטמן(אוד.), 27-בניין סימולציה, 28-גולדברגר, 32-גוטמן, 34-קרייטמן-זלוטובסקי(חדש), 35-בניין כתות

5-צריף א'

15-בניין פנימיות (קומה 6)

90-בנין 90 (מקיף ז')

1-בנין 1-קמפוס אילת, 2-בנין 2-קמפוס אילת, 3-בנין 3-קמפוס אילת, 4-בנין 4-קמפוס אילת, 5-ביה"ס הבינלאומי למלונאות ותיירות

1-חצרים1

M1-בנין אישפוז, M2-בנין פתולוגיה בבי"ח סורוקה, M3-מתחם רקנאטי הישן, M6-בנין דייכמן למדעים, M8-בנין דייכמן למקצועות הבריאות

מקרא קמפוסים וביניינים 

הערה: יתכנו שינויים , אנא התעדכן בלוח הודעות מחלקתי / לוח הודעות אישי.

5

עקרונות תרמודינמיקה סטטיסטית 
בביוחומרים וחומר רך

יישומים של בינה מלאכותית וכריית מידע 
להנדסה

בקרת זיהום מים

מודלים מתימטיים של מערכות אויר א'

369.2.5081

372.1.4509

376.2.5011

376.2.6171

[3.00]

[3.50]

[3.00]

[2.00]

א' תשפ"ג369 הנדסת ביוטכנולוגיה סמסטר מחלקה

תואר ראשון 4תואר שנה בתואר

בחירה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

-

-

-

-

-

-

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

23.10.2022

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

20.01.2023

יום ד

יום ד

יום ה

יום ה

יום ה

יום ג

חדר 225

חדר 203

חדר 001

חדר 001

חדר 207

חדר 324

15:00-18:00

17:00-20:00

15:00-16:00

16:00-17:00

14:00-17:00

15:00-17:00

בנ' 90-בנין 90 (מקיף ז')

בנ' 28-גולדברגר

בנ' 96-בנין הנדסת מערכות מידע

בנ' 96-בנין הנדסת מערכות מידע

בנ' 34-קרייטמן-זלוטובסקי(חדש)

בנ' 90-בנין 90 (מקיף ז')

פרופ' ר. גרנק

פרופ' א. רוזנפלד

מר ע. סולטן

מר ע. סולטן

ד"ר א. רונן

פרופ' ד. קטושבסקי

(20)

(60)

(30)

(30)

(30)

(30)

שעור

שעור

מעבדה

מעבדה

שעור

שעור

(3)

(3)

(1)

(1)

(3)

(2)

1

1

11

12

1

1

קב-

קב-

קב-

קב-

קב-

קב-

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע



14.09.2022 תאריך דוח מערכת שעות למחלקה

מתוך עמוד  עמודים 5

* = דרישת שיבוץ 

ע"ש משפחת מרקוס

קרית-טוביהו(בית-היאס(

סורוקה

 ע"ש משפחת מרקוס

קמפוס אילת

חצרים

הפקולטה למדעי הבריאות

14-מנדל, 18-שרה תדמור, 26-קרייטמן(אוד.), 27-בניין סימולציה, 28-גולדברגר, 32-גוטמן, 34-קרייטמן-זלוטובסקי(חדש), 35-בניין כתות

5-צריף א'

15-בניין פנימיות (קומה 6)

90-בנין 90 (מקיף ז')

1-בנין 1-קמפוס אילת, 2-בנין 2-קמפוס אילת, 3-בנין 3-קמפוס אילת, 4-בנין 4-קמפוס אילת, 5-ביה"ס הבינלאומי למלונאות ותיירות

1-חצרים1

M1-בנין אישפוז, M2-בנין פתולוגיה בבי"ח סורוקה, M3-מתחם רקנאטי הישן, M6-בנין דייכמן למדעים, M8-בנין דייכמן למקצועות הבריאות

מקרא קמפוסים וביניינים 

הערה: יתכנו שינויים , אנא התעדכן בלוח הודעות מחלקתי / לוח הודעות אישי.

5

עברית רמה ו' חלק א' - קורס שנתי

הדרכת בטיחות כימית וביולוגית

סדנת הוראה לסגל זוטר

503.5.1006

900.5.2002

970.5.0002

[.00]

[.00]

[.00]

א' תשפ"ג369 הנדסת ביוטכנולוגיה סמסטר מחלקה

תואר ראשון 4תואר שנה בתואר

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

-

-

23.10.2022

23.10.2022

20.01.2023

20.01.2023

יום א

יום א

חדר 18

חדר 226

08:00-11:00

14:00-17:00

בנ' 34-קרייטמן-זלוטובסקי(חדש)

בנ' 90-בנין 90 (מקיף ז')

קורס ממוחשב במודל הערה:

גב' ח. גלסורקר

גב ' ל. לוייב

ד"ר ע. ברעד
מר ח. פיירשטיין

ד"ר ע. ברעד
מר ח. פיירשטיין

ד"ר ע. ברעד
מר ח. פיירשטיין

(25)

(25)

(800)

(0)

(0)

(0)

שעור

שעור

שעור

התנסות

התנסות

התנסות

(3)

(3)

(2)

(4)

(4)

(4)

1

2

0

81

82

83

קב-

קב-

קב-

קב-

קב-

קב-

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע


