
 20.1.22מעודכן                               20.3.81 – 20.7.7   ףתש" אביבמועדי הקורסים בסמסטר 

 יתקיימו לימודים במתכונת יום ה' -יום א'  24.5.20 -יום ב' ו 27.4.20 -ב
 

 הבחינ יםמתרגל  תרגיל הרצאה המרצה שם הקורס מספר
 מועד א'

 הבחינ
 ב'מועד 

בוחן 
 אמצע

334015 
335015 

 פרויקט בהנדסה
 2רפואית -ביו

 נתי קורין
 

 17:30-19:30ד' 
 חורימריה   - (201)

 

מצגות בשיעור 
+ כנס  אחרון

 פרויקטים
- - 

334020 
-מעבדה מתקדמת בהנדסה ביו

 - - -   - בתאום עם החוקר יעל יניב  2רפואית 

 8:30-10:30' ג יוסי שמאי יסודות של חומרים רפואיים 334221
(201) 

 14:30-15:30' ג 11
(202) 

 8:30-9:30' ה 12
(201) 

 

 אחראית - סופי סגל 11
 דנה אזגורי  12

 :תרגיליםבדיקת 
 יובל האריס

10.7.20 18.10.20 - 

 נתי קורין יסודות הביומכניקה 334222

 10:30-12:30 'ג
(201) 

 8:30-9:30ד' 
(201) 

 

 14:30-16:30 א' 11
(201) 

 11:30-13:30ה'  12
(202) 

 סדנאת רשות
מועדים יקבעו עם פתיחת 

 הקורס

 

 מרק אפשטיין 12, 11
 :בדיקת תרגילים

 נמקובסקידניאל עמר 
 סדנאת רשות:

 נועם קידר
 X 2ש'  X 2מפגשים  4

 קבוצות

21.7.20 22.9.20 - 

334331 
 הימפגשים עם תעשי

 –בחירה פקולטית משנית 
 מומלץ בשנה ב'

 17:30-18:30ב'  חיים אזהרי
 - - - נועה מרקוביץ  - (201)

אוסקר  שיטות - 1מעבדה  335001
 ליכטנשטיין 

 
 8:30-12:30ד' 
 14:30-18:30ד' 

 

-  - 5.7.20 20.10.20 - 

אוסקר  הדמיה – 2מעבדה  335002
 ליכטנשטיין 

 8:30-12:30ד' 
 14:30-18:30ד' 

 
-  - 20.7.3  20.10.20 - 

335003 
 ביומכניקה – 3מעבדה 

 תיפתח אם יהיו 
 נרשמים 10לפחות 

אוסקר 
 ליכטנשטיין 

 8:30-12:30ד' 
 14:30-18:30ד' 

 
-  - 3.7.20 20.10.20 - 

אוסקר  רקמות – 4מעבדה  335004
 ליכטנשטיין 

 8:30-12:30ד' 
 14:30-18:30ד' 

 
-  - 20.7.3  20.10.20 - 

 12:30-14:30 ב' דפנה ויס מכניקת זורמים ביולוגיים  335009
(201) 

 12:30-14:30א'  11
(201) 

 15:30-17:30ב'  12
(201) 

 
 סאלי קורטאם 12, 11

 :בדיקת תרגילים
 שירלי דוד

29.7.20 13.10.20  

אוסקר  תכן ביומכני בסיסי  335010
 ליכטנשטיין 

 15:30-17:30ג' 
(201) 

 10:30-12:30ב'  11
 (135/ חווה  202)

 8:30-10:30ג'  12
 (135/ חווה  202)

 

 אחראי - יאיר הרבסט 11
 ליאור דבי 12

 :בדיקת תרגילים
 סביון מזגאוקר

2.8.20 18.10.20 - 

 17:30-20:30 א' ענת גרינפלד קט קליני הנדסיפרוי 335016
(201) 

- 
 

 מצגות בשיעורים נועה קירשנר פרץ 
 - - אחרונים



336014 
 

 – 1נושאים מתקדמים 
 גרייה ודימות מוח

פיראס מואסי 
-ציפי הורוביץ ו

 קראוס

 12:30-14:30א' 
 - - - גילי כמרה  - (202) 

336016 
 

 – 2נושאים מתקדמים 
 יישומי למידה עמוקה

 יםכלמוסמ MRI -ב
 3010:-3021:' א מוטי פריימן

(320) -  _______ - - - 

336017 
 – 3נושאים מתקדמים 

MRI רפואית-להנדסה ביו 
-ציפי הורוביץ

 קראוס

 14:30-12:30ג' 
 בנין שרמן 309

 

 שעורים אחרונים 3
 ש' כ"א 5-4

 בשרמן בכיתת מחשבים
  - - פרחרולא  

336023 
 

 יישומי אופטיקה
 10:30-12:30 ג' יליןדביר  אהרפו-בביו

(301) 
 12:30-13:30 ג

 - 30.9.20 20.7.19 מתן חמרה  (301)

שיטות באנליזה של אותות  336208
 8:30-10:30ג'  יואב שכטמן ביולוגיים 

(301) 
 15:30-17:30ג' 

(301)  
 אליאס נעמה

 :בדיקת תרגילים
 בוריס פרדמן

29.7.20 
 בחוות 

 המחשבים

17.9.20 
בחוות 

 המחשבים
 

 אולטרסאונד ברפואה 336325
 16:30-18:30 ב' חיים אזהרי נק' לפחות 90לצוברים 

(202) 
 18:30-19:30 ב'

 - 14.10.20 24.7.20 דניאל דהיס  (202)

336405 
יסודות הנדסיים בביולוגיה 

 ובביוטכנולוגיה
 ינתן באנגלית

 09:30-11:30 א' דרור סליקטר
(202) 

 11:30-12:30 א'
 רחלי לב  (202)

 
8.7.20 

 
30.9.20 - 

336504 
 MRI עקרונות תהודה מגנטית

 נק' לפחות 120לצוברים 
 ולמוסמכים

 13:30-15:30ב'  חיים אזהרי
(203) 

 15:30-16:30ב' 
(203)  _______ - - - 

 10:30-12:30ב'  מואסיפיראס  ביומכניקה שיקומית 336506
(203) 

 12:30-13:30ב' 
 - 13.10.20 12.7.20 פולנסקישונית   (203)

336517 
 08:30-10:30 ב' סליקטרדרור  הנדסה של התא-ביו 

(202) 
 12:30-13:30ב' 

(202)  
 לימור ארבל

 :בדיקת תרגילים
 סביון מזגאוקר

16.7.20 24.9.20 - 

 18:30-20:30ג'  מרק לוי שתלים אורטופדיים 336520
(201) 

 13:30-14:30 ב'
 - 1.10.20 6.7.20 מגד משעור  (202)

 12:30-14:30 א' אמיר לנדסברג מבוא לבקרה 336522
(301) 

 10:30-12:30 א'
(301)  

 תומר הייטנר
 :בדיקת תרגילים
 סביון מזגאוקר

7.7.20 16.10.20  

 10:30-12:30 ג' ענבל מיכאל הנדסת רקמות 336529
(202) 

 12:30-13:30 ג'
 - 22.9.20 26.7.20 אביגיל ניומן  (202)

 10:30-12:30ב'  יעל יניב  יולוגיהזיקה ונוירופיזביופי 336537
(201  +301) 

 13:30-15:30ה'  11
 (135/ חווה  201)
 13:30-15:30ה'  12
 (135/ חווה  201)

 

- נועה קירשנר פרץ 11
 חראיתא 

 לימור ארבל 12
 :בדיקת תרגילים

 מורן דוודי

15.7.20 .9.2030 - 

 14:30-16:30א'  יוג'ין קוניחוב תכן מכשור רפואי ממוחשב 336540
 (135)חווה 

 16:30-17:30א'  11
 18:30-17:30ב'  12

 (135)חווה 
 - - - אורי שמלה 12, 11 

336541 
 

 קרדיו'הזרימה במערכת 
 ינתן באנגלית

 ניתן אחת לשנתיים
 13:30-15:30 ג' שניטמןג'וזואה 

(201) 

 17:30-18:30 ג' 11
 309:-3001:א'  12

 (135)חווה 
 

 אחראי - יבגני קריינין 11
 יטל אברשמימ 12

 
- - - 



336543 
 

 רפואית-יזמות בהנדסה ביו
 16:30-18:30ב'  אסף בן אריה נק' לפחות 105לצוברים 

 - - - חורימריה   - (301)

 16:30-18:30 ב' ראמז דאניאל מעגלים גנטיים  336544
(203) 

 18:30-19:30 ב'
 רועי סמואל  (203)

 - - - 

 ג'ון קנדי רפואה גרעינית ורדיותרפיה 336545
 ורחל בר דרומא

 17:30-19:30 ג'
(202) -  - 27.7.20 22.9.20 - 

336549 
 טכניקות ריצוף ד.נ.א.

  יםכלמוסמ
 ינתן באנגלית

 11:30-13:30ג'  עמית מלר
(203) 

 10:30-12:30ד' 
 - - - שילה אוחיון  (203)

 פרויקט מתקדם 338319
 - - -     יעל יניב  למוסמכים בלבד –נק'   6.0

 סמינר מתקדם 338500
 - - -     יעל יניב  למוסמכים בלבד –נק'  1.0

 13:30-15:30 ג' אמיר לנדסברג הצמוד החשמלי 338515
 - - - ניסים וטורי   - (301)

 מיקרוסקופיה 338534
 08:30-10:30ב'  יליןדביר  

(203) -  - - - - 

 סמינר פקולטי 
 למשתלמים

 יואב שכטמן
 

 12:30-13:30ה' 
 (12:30-13:30)ד' 

(201) 

- 
 - - - סביון מזגאוקר  

 
  

 


