
04/08/202131/1/22-22/2/2227/2/22-15/3/22:עדכוןב"מערכת קורסים פקולטיים סמסטר חורף תשפ

שעות הרצאהמרצהניקודשם קורסמספר קורס
חדר 

הרצאה
שעת תרגולת/מתרגל

חדר 

תרגול

/ ת תרגילים /בודק

ת הוראה/עוזר
'בחינה מועד ב'בחינה מועד א

משך 

בחינה 

(שעות)

רמת 

הקורס

להסמכה 

:מיועד ל

שפת 

הוראה
הערות לסטודנטיםמגמהבחירה/חובה

זייד עבאסי3.5פיזיולוגיה של מערכות הגוף276011
'      ד16:30-18:30' א

16:30-17:30
אולמן

עידו וייזר , תומר הייטנר

ביטון
חובהעבריתגמשותף15/02/202209/03/20223.0אולמן17:30-18:30' ד

אולמן14:30-17:30' בחמי רוטנברג+  ראמז דאניאל4.0חשמלי-תכן ביו334011
יבגני , אלון שגיא אחראי

רזניק

 9:30-11:30'  ד11ת

14:30-16:30'  ד12ת
חובהעבריתגהסמכה04/02/202203/03/20223.0יבגני רזניק, אלון שגיא301

קורס יינתן . (50%)חמי מצטרף להוראת הקורס 

פעמיים בשנה

2.0(מעבר לתכנית מעבדות חדשה) 1מעבדה 334013
 8:30-12:30'  ב10מ

12:30-16:30'  ב20מ
חובהעבריתד, גהסמכה102/10302/02/202203/03/20222.0

מעבדה שלישית . ב"ל תשפ"רק לשנה

לסטודנטים שלקחו שתי מעבדות בתכנית 

.הישנה

17:30-19:30' בפיראס מוואסי/ נתי קורין14.0רפואית -פרויקט בהנדסה ביו334014
רותם , מירב בלנקוביץ

שפירא
לפחות ובמצב אקדמי תקין'  נק110לצוברים חובהעבריתדהסמכה

בחירהד, גהסמכהשולמית לבנברג12.0רפואית -מעבדה מתקדמת בהנדסה ביו334019
בחירה פקולטית 

כללית

רישום דרך . באישור אחראית על הקורס

.המזכירות

בחירה חופשיתעבריתאהסמכה13/02/202215/03/20221.0אולמן16:30-17:30' בנתי קורין1.0רפואית-מגמות בהנדסה ביו334021

334274 

274001 
חובהעבריתבהסמכה11/02/202213/03/20222.0אליענה פישראולמן12:30-14:30ב קתרין ונדורנה אסף מרום2.0'ומקרו' מיקרו לאנטומיה מבוא

גהסמכהיעל יניב4.0פרויקט מחקרי למצטיינים334305
חובה לתכנית 

מצויינים

בחירה פקולטית 

כללית

רישום . מיועד לסטודנטים בתכנית מצטיינים

.דרך המזכירות

335001
פורמט חדש ) 1רפואית -מעבדה בהנדסה ביו

(ב"החל מתשפ
2.0

 SB 8:30-12:30'  ד10מ

14:30-18:30'  ד20מ
בקיץ בהתאם לביקוש, ייפתח פעמיים בשנהחובהעבריתגהסמכה102/10302/02/202203/03/20222.0

335002
פורמט חדש ) 2רפואית -מעבדה בהנדסה ביו

(ב"החל מתשפ
2.0

 8:30-12:30'  ב10מ

 12:30-16:30'  ב20מ

-14:30'  דSB 30מ

18:30

בקיץ בהתאם לביקוש, ייפתח פעמיים בשנהחובהעבריתדהסמכה102/10301/02/202203/03/20222.0

335003
פורמט חדש ) 3רפואית -מעבדה בהנדסה ביו

(ב"החל מתשפ
2.0

 8:30-12:30'  ד10מ

 14:30-18:30'  ד20מ

-14:30'  דSB 30מ

בקיץ בהתאם לביקוש, ייפתח פעמיים בשנהחובהעבריתדהסמכה102/10301/02/202203/03/20222.0

לא ייפתח עקב מעבר לתכנית מעבדות חדשהחומרים-רקמות וביובחירה ליבהעבריתדהסמכה8:30-16:3010202/02/202203/03/20222.0'  ב10מ2.0רקמות –  4רפואית -מעבדה בהנדסה ביו335004

בחירהעבריתד, גמשותף8:30-10:30' גשלומי הרפז+ יעל רוזן 2.0רגולציה ומחקר קליני במכשור רפואי336001
בחירה פקולטית 

מנהיגות / כללית 

יזמית

עובר מאביב לחורף

336014
שיטות – 1נושאים מתקדמים 

רפואיות לאבחון וטיפול בסרטן-ביו
בחירהעבריתדמשותףיוסי שמאי2.0

בחירה פקולטית 

כללית

השנה יינתן במסגרת נושאים מתקדמים 

בשנה הבאה יהפוך לקורס קבוע . 338014

338003למוסמכים 

336017
שיטות וחומרים לממשקים - נושאים מתקדמים 

(חדש)אלקטרוניים -ביו
בחירהעבריתדמשותףחמי רוטנברג2.5

בחירה פקולטית 

כללית

כאשר יינתן כקורס פקולטי קבוע ישתייך 

יינתן באביב. חומרים-למגמת ביו
338401   

336017
(נושאים מתקדמים)חומרים -ביו

2.0      

2.5
16:30-17:30202' ביובל הריס15:30-17:30202' גיוסי שמאי

  מוסמכים

משותף
בחירהעבריתד, ג

    בחירה פקולטית 

כללית
עבודה בסוף קורס+ מצגת 

בחירהעבריתדמשותף11:30-12:30301' בדי ניקולא'וג9:30-11:30301' ביובל גרעיני2.5ביופיזיקה מולקולרית - 4נושאים מתקדמים 336018
בחירה פקולטית 

כללית
.עובר מאביב לחורף. באישור מרצה' שנה ד

הדמיה ואותותבחירה ליבהעבריתד, גמשותף10:30-11:3030122/02/202220/03/20223.0' גלימור ארבל גנון9:30-10:30301' גיעל יניב2.5חשמליות-תופעות ביו336020

בחירהעבריתד, גמשותף15:30-16:3030116/02/202213/03/20223.0' הינסקי'מרינה טולצ13:30-15:30301' הדפנה ויס2.5חלקיקים-ננו336021
בחירה בביומכניקה 

ליבה + וזרימה 

חומרים-ברקמות וביו

פעם , חורף- ב "בתשפ)ג יעבור לאביב "מתשפ

(2023ראשונה באביב יילמד מרץ 

ד משעור'מגאולמן14:30-16:30' אשולמית לבנברג2.5מתא לרקמה336022
 9:30-10:30'  ג11ת

8:30-9:30'  ד12ת
חובהעבריתגמשותף20208/02/202214/03/20222.0

ד, גמשותףם"רמב18:00-20:00' התום לויןם"רמב17:00-19:00' בנתי קורין+ יונה וייסבוך 13.0חדשנות רפואית במודל ביודיזיין 336024
+ עברית 

english
בחירה

 1במקום פרויקט 

חובה או בחירה 

פקולטית כללית

יכול להחליף פרויקט . חלק מהרצאות באנגלית

רישום במזכירות לאחר קבלת . ראיון אישי. 1

אישור מצוות המראיין

82ממוצע – ' שנה דבחירה חופשיתדמשותף11:30-12:30301' השולמית לבנברג1.0מחקרים עדכניים336026

2.5ניתוח נתונים ושערוך פרמטרים336326
חמי + לימור פרייפלד 

רוטנברג
בחירה ליבהעבריתדמשותף13/02/202211/03/20223.0אורי פרסלמן15:30-16:30202' היאן זיסלמן13:30-15:30202' ה

, הדמיה ואותות

, ביומכניקה וזרימה

חומרים-רקמות וביו
עובר מאביב לחורף

לפחות'  נק110לצוברים הדמיה ואותותבחירה ליבהעבריתדמשותף10/02/202209/03/20223.0נעם פרוינדליך13:30-14:30301' גמור פיינשטיין11:30-13:30301' גחיים אזהרי2.5עקרונות הדמיה ברפואה336502

בחירהעבריתדמשותף17:30-18:3020204/02/202207/03/20222.0' גתומר הייטנר9:30-12:30202' דאמיר לנדסברג3.5'עקרונות הנדסיים של מערכת  קרדיו336521
, הדמיה ואותות

, ביומכניקה וזרימה

חומרים-רקמות וביו

לא יינתןהדמיה ואותותבחירהעבריתד, גמשותף1.5אלכס וילנסקי2.5סטנדרטים ובטיחות, מכשור רפואי336523

חומרים-רקמות וביובחירה ליבהעבריתד, גמשותף20/02/202214/03/20222.5איילת לוטן14:30-15:30301' גאיילת לוטן9:30-11:30301' הדפנה ויס2.5שחרור מבוקר של תרופות336528

לידן פרידמן, בוריס פרדמןאולמן10:30-12:30' ביואב שכטמן3.0אופטיקה ופוטוניקה336533
 8:30-10:30'  ב11ת

11:30-13:30'  ג12ת
חובהעבריתגמשותף31/01/202227/02/20223.0עופרי גולדנברג202

ב עובר מאביב לחורף"מתשפהדמיה ואותותבחירהעבריתד, גמשותף14:30-15:30202' בדור מירון12:30-14:30202' בלימור פרייפלד2.5שיטות במדעי העצב336536

ביומכניקה וזרימהבחירה ליבהenglishד, גמשותףוזואה שניטמן'ג2.5'זרימה במערכת הקרדיו336541

יונתן פימה, מורן דוודי15:30-17:30301' ביואכים בהר3.0מערכות לומדות בתחום הבריאות336546
 15:30-17:30'  ג11ת

14:30-16:30'  א12ת

חוות 

מחשבים
הדמיה ואותותבחירהenglishד, גמשותף



עובר מחורף לאביבהדמיה ואותותבחירהעבריתדמשותףיואב שכטמן2.5דימות אופטי חישובי336547

חומרים-רקמות וביובחירהעבריתדמשותףאמרסון8:30-12:30' הראמז דאניאל2.0מעבדה לתכן מעגלים גנטיים336548

עמית בשבתון, לא יינתן השנהבחירהenglishדמשותףעמית מלרDNA3.0טכניקות ריצוף 336549

אמיר לנדסברג3.0פיזיולוגיה של מערכות הגוף337002
'      ד16:30-18:30' א

16:30-18:30
אולמן

עידו וייזר , תומר הייטנר

ביטון
קורס השלמה למוסמכים בלבדעבריתמוסמכים15/02/202209/03/20223.0אולמן17:30-18:30' ד

קורס השלמה למוסמכים בלבדעבריתמוסמכים11/02/202213/03/20222.0אליענה פישראולמן12:30-14:30ב קתרין ונדורנה1.0(להשלמות מוסמכים)מבוא לאנטומיה 337004

אולמן10:30-12:30' אוזואה שניטמן'ג3.0תופעות מעבר במערכות פיזיולוגיות337403
בשתי )ישראל גבאי 

(הקבוצות

 12:30-14:30'  א11ת

12:30-14:30'  ב12ת
חובהעבריתגמשותף30121/02/202220/03/20223.0

 2.5יהפוך להיות   (2022/23)ג "בחורף תשפ

ויעבור לבחירה ליבה במגמת ביומכניקה' נק

englishמוסמכים13:30-14:30302' גלימור ארבל גנון11:30-13:30302' גיעל יניב2.5בקרת ביואנרגטיקה338001
בחירה פקולטית 

כללית

' שנה ד.  נרשמים5מינימום , ייפתח לפי ביקוש

רישום לסטודנטים מהסמכה . באישור המרצה

.במזכירות

מוסמכיםסופי סגל15:30-16:30202' איואכים בהר1.0מרעיון קליני לפתרון338002
בחירה פקולטית 

כללית

' שנה ד.  נרשמים5מינימום , ייפתח לפי ביקוש

רישום לסטודנטים מהסמכה . באישור המרצה

.במזכירות

338014
רפואיות לאבחון וטיפול בסרטן -שיטות ביו

(נושאים מתקדמים)
עבריתמוסמכים13:30-15:30202' איוסי שמאי2.0

בחירה פקולטית 

כללית

הופך . (336014) 1ניתן כנושאים מתקדמים 

לאחר אישור ועדת קבע יקבל . למוסמכים בלבד

רישום לסטודנטים מהסמכה . 338003מספר 

.במזכירות

מוסמכיםיעל יניב6.0פרויקט מתקדם338319

englishמוסמכים12:30-13:30202' איבגני קריינין10:30-12:30202' אנתי קורין2.5ביומכניקה של מערכת הדם338402
בחירה פקולטית 

כללית

רישום לסטודנטים . באישור המרצה' שנה ד

.מהסמכה במזכירות

מוסמכיםיעל יניב1.0רפואית-סמינר מתקדם בהנדסה ביו338500

יואב שכטמןסמינר פקולטי

'  ד12:30-13:30' ה

לפי ) 12:30-13:30

(הצורך

חובהenglishמוסמכים201

4344443825


