
13.7.20

נפתחו 

מקומות
רשומים

מספר 

הקורס
שעת הרצאהמרצהשם הקורס

חדר 

הרצאה
שעת תרגיל

חדר 

תרגיל
ז"נמתרגל

בחינת מועד 

'א

בחינת 

'מועד ב

בוחן 

אמצע

שפת *

הוראה

ראמז דאניאלחשמלי-יסודות תכן ביו74334011

9:30-10:30' ג

---

12:30-14:30' ג

201

11תרגיל 

8:30-10:30' ד

---

12תרגיל 

14:30-16:30' ד

201

---

201

 

אלון שגיא
4.03.2.2117.3.21 --0

90334014
 1רפואית -פרויקט בהנדסה ביו

לפחות '  נק110לצוברים 

במצב אקדמי תקין

מפגשים עם המנחים17:30-19:30201' בנתי קורין

 202. ח

203. ח

 204. ח

302. ח

4.0מרב בלנקוביץ
מצגות 

אחרון.ש
----0

334019
מעבדה מתקדמת בהנדסה 

1רפואית -ביו
0----מצגת2.0--------בתאום עם המרצהיעל יניב

רפואית-מגמות בהנדסה ביו90334021
'בחירה חופשית לשנה א

0-- 1.019.2.2119.3.21מורן לוי----16:30-17:30201' אנתי קורין

רישום ידני 

באישור 

המרצה
חדש– פרויקט מחקרי למצטיינים 334305

תכנית מצויינים' לשנה ג
0----עבודה4.0--------בתאום עם המרצהיעל יניב

20

20

20

20

335001

 -1רפואית -מעבדה בהנדסה ביו

שיטות
 סטודנטים 10כל מעבדה תינתן אם ירשמו אליה 

לפחות

אוסקר 

ליכטנשטיין

12:30-16:30' א

8:30-12:30' ב

8:30-12:30' ד

13:30-17:30' ד

במעבדות 

102. ח

203. ח

------2.02.2.215.3.21--0

10

10

10

10

335002
 –2רפואית -מעבדה בהנדסה ביו

הדמיה

אוסקר 

ליכטנשטיין

12:30-16:30' א

8:30-12:30' ב

8:30-12:30' ד

13:30-17:30' ד

במעבדות 

102. ח

203. ח

------2.02.2.215.3.21--0

10

10
335003

 – 3רפואית -מעבדה בהנדסה ביו

ביומכניקה

אוסקר 

ליכטנשטיין

8:30-12:30' ב

8:30-12:30' ד

במעבדות 

102. ח

ודנציגר

------2.02.2.215.3.21--0

10335004

 – 4רפואית -מעבדה בהנדסה ביו

רקמות
' ש8משך המעבדה 

 סטודנטים לפחות10כל מעבדה תינתן אם ירשמו אליה 

אוסקר 

ליכטנשטיין
8:30-16:30' ד

במעבדות 

102. ח
------2.02.2.215.3.21--0

26.01.2021 - 21.10.2020       1/20א "קורסי סמסטר חורף תשפ

באנגלית בהתאם להחלטת הפקולטה . 3באנגלית אם סטודנט אחד יבקש   . 2בוודאות אנגלית   . 1 בוודאות עברית   0- שפת הוראה 

ניתן באנגלית     |     לא בטוח שינתן     |   הנחיות      |מחודש     / קורס חדש      |     |



20336014

 – 1נושאים מתקדמים 

רפואיות לאבחון וטיפול -שיטות ביו

בסרטן 
ולמוסמכים' לשנה ד

0----עבודה2.0ני'דנה ניז----15:30-17:30202' גיוסי שמאי

יעל יניבחשמליות-תופעות ביו30336020
10:30-11:30' ג

כיתה הפוכה
202

11:30-12:30' ג

כיתה הפוכה
202

לימור ארבל גנון

בדיקת תרגילים

סביון מזגאוקר

2.51.2.213.3.21--0

0--2.515.2.2114.3.21רב אסעד'ית16:30-17:30202ב 14:30-16:30202' בדפנה ויסחלקיקים-ננו30336021

74
336022

(337003)
מתא לרקמה

ארבל ארצי 

שנירמן
14:30-16:30201' ב

11תרגיל 

9:30-10:30' א

---

12תרגיל 

14:30-15:30' א

201

---

201

ריטה בקרמן
 

בדיקת תרגילים

דניאל עמר

2.529.1.21 4.3.21  --0

 24עד 

ברישום ידני 

באישור 

המרצה

336024
חדשנות רפואית במודל 

1BioDesign -  חדש- יזמות

חלק מההרצאות ינתנו באנגלית

0--עבודה3.0תום לויןם"ברמב16:30-18:30' ב16:30-18:30202' היונה ווייסבוך

חדש–  מחקרים עדכניים30336026
בחירה חופשית+ 82ממוצע – ' לשנה ד

0--עבודה1.0מורן לוי----9:30-10:30202' אשולמית לבנברג

9:30-10:30202ג 12:30-14:30202' בלימור פרייפלדניתוח נתונים ושערוך פרמטרים30336326

מתרגל אחראי

מורן דוודי

מורן דוודי

תום לוין

2.58.2.211.3.21--0

40336502
עקרונות הדמיה ברפואה

14:30-15:30202' ג12:30-14:30202' גחיים אזהרי

/דניאל דהיס 

 גדי מנדל

בדיקת תרגילים

נעם פרוינדליך

2.521.2.2116.3.21--0

30336521
עקרונות הנדסיים של המערכת 

הקרדיווסקולרית
0--3.54.2.2115.3.21תומר הייטנר15:30-16:30202' א12:30-15:30202' אאמיר לנדסברג

 הסמכה20

0-- 18.3.21 2.524.2.21מרב בלנקוביץ----12:30-14:30301' באלכס וילנסקיסטנדרטים ובטיחות, מכשור רפואי336523 מוסמכים10

0--2.59.2.218.3.21כהן- שני אטיאס 11:30-12:30202' ב9:30-11:30202' בדפנה ויסשחרור מבוקר של תרופות40336528

בקמפוס15:30-17:30' אדביר יליןיסודות אופטיקה ופוטוניקה74336533

11תרגיל 

12:30-14:30' ב

---

12תרגיל 

10:30-12:30' ג

201

---

201

מתרגל אחראי

בוריס פרדמן

לידן פרידמן
11.ת

בוריס פרדמן
12.ת

בדיקת תרגילים

מתן חמרה

3.08.2.217.3.21 --0



 הסמכה40

מערכות לומדות בתחום הבריאות 336546 מוסמכים20
ניתן באנגלית

16:30-19:30' א10:30-12:30202' איואכים בהר

חוות 

המחשבים 

135

 מתרגל אחראי

מורן דוודי

מורן דוודי

יובל בן ששון

1-----עבודה3.0

20
336547

ח "בתשע

336018

0-----עבודהרחלי גורדון11:30-12:30301' ג9:30-11:30301' גיואב שכטמןדימות אופטי חישוב

 הסמכה2

8:30-12:30' הראמז דאניאלמעבדה לתכן מעגלים גנטיים336548 מוסמכים2
אמרסון 

מעבדה
----

רועי סמואל
הדרכת מעבדה

0--עבודה2.0

10:30-12:30201' אוזואה שניטמן'גתופעות מעבר במערכות פיזיולוגיות74337403

11תרגיל 

12:30-14:30' א

---

12תרגיל 

10:30-12:30' ב

201

---

201

אלירם נוף 

בדיקת תרגילים

יבגני קריינין

3.018.2.2114.3.21 --0

בקרת ביואנרגטיקה10338001
ניתן באנגלית

יעל יניב
8:30-9:30' ג

כיתה הפוכה
203

9:30-10:30' ג

כיתה הפוכה
203

לימור ארבל גנון

בדיקת תרגילים

סביון מזגאוקר

1-----עבודה2.5

חדש- מרעיון קליני לפתרון 338002

(קורנל)
0-----עבודה1.0סופי סגל------בתאום עם המרצהיואכים בהר

0-----עבודה6.0--------בתאום עם המרצהיעל יניברפואית. פרויקט מתקדם בה10338319

חומרים-ביו20338401
באישור מיוחד ולמוסמכים' לשנה ד

0-----עבודה2.0יובל הריס--12:30-14:30301' איוסי שמאי

20
338402 

ט"בתשע

336017

ביומכניקה של מערכת הדם
באישור המרצה' לתארים מתקדמים ולשנה ד

ניתן באנגלית

1-----עבודה2.5יבגני קריינין11:30-12:30202' ד9:30-11:30202' דנתי קורין

338500
רפואית . סמינר מתקדם בה

וביולוגית
0--1.0--------בתאום עם המרצהיעל יניב

74
274001

(337004)
0-- 2.010.2.219.3.21------14:30-16:30201' האסף מרום'ומקרו' אנטומיה מיקרו

60
276011

(337002
( אמיר לנדסברג

16:30-18:30301' בזייד עבאסיפיזיולוגיה של מערכות הגוף

11תרגיל 

16:30-18:30' ד

---

12תרגיל 

16:30-18:30' ד

201

---

301

מתרגל אחראי

עידו וייזר

עידו וייזר ביטון 

11.ת

תומר הייטנר 

12.ת

3.023.2.21 19.3.21 --0

יואב שכטמןסמינרים

 12:30-13:30' ה

0-------סביון מזגאוקר----201(12:30-13:30' ד)


