
 'א טרסמס – 'שנה א – "אפתש מדעי המעבדה הרפואית

 יום ה יום ד יום ג יום ב יום א 

 מתמטיקה לביולוגים 09:00-08:00
505040-01 

  ש"ס 2ה' 
 ד"ר מיכאל אסא

 

 מעבדה ביולוגיה של התא
505011-02 
505011-03 

 ש"ס 2
 ' א. לסלודר

קבוצות, כל קבוצה אחת  2)
 לשבועיים(

 כישורי למידה מדעית 
50515-01 

 (1)קבוצה 
 ד"ר אלון שמיר
 פעם בשבועיים

 
 כישורי למידה מדעית

50515-02 
 (2)קבוצה 

 ד"ר אלון שמיר
 פעם בשבועיים

 

 

10:00-09:00   

11:00-10:00 
 
 

 ביוסטטיסטיקה
506500-01 

 ש"ס 3ה'  
 ד"ר ר. לוי

 
  

 
 

 'כימיה אנאורגנית א
50503-01 

 ש"ס  2ה' 
 דר' ז. דבור

 

 למדעי המעבדה פיסיקה
 מיכאל אסאד"ר 

503100-01 
 ש"ס 3 'ה

 
 

 

12:00-11:00  

13:00-12:00  
 א' ביולוגיה של התא

505010-01 
 ש"ס  2ה' 
 צבי מליק פרופ'

 
 

 

14:00-13:00 
 אנטומיה ומבוא לפיזיולוגיה

505050 
  ש"ס 2ה' 

 ד"ר א. ברלסוב
 

תגבור פיסיקה למדעי  
 המעבדה הרפואית 

  ט.נ
 לא נ.ז.()ל

 פעם בשבועיים
 

תגבור בכימיה 
 אנאורגנית א'

  ט.נ
 )ללא נ.ז.( 

 פעם בשבועיים
 

 

15:00-14:00  

עקרונות במיקרוסקופית האור 
 והאלקטרונים

506620 
 ש"ס 1ה' 

 פרופ' מליק צבי

 

16:00-15:00 

 

 פתולוגיה כללית  
50525-01 

 ש"ס 2ה' 
 פרופ' י. בן שלמה

 

  מחכה לאישור -תגבורים 

17:00-16:00    

18:00-17:00 

 הבעה עברית
10201-01 

 (21:00-17:00) 
 

 
 מתקדמים א+באנגלית 

 
(21:00-17:00) 

 

 

19:00-18:00  

20:00-19:00  

21:00-20:00  

22:00-21:00      

 

 



 

 ' בסמס'  –שנה א'  – "אפתש דעי המעבדה הרפואיתמ

 

 ם היו יום ד יום ג יום ב יום א 

09:00-08:00 

 מיקרוביולוגיה כללית
505100-01 

 ס. מובדעד"ר 
 ש"ס הרצאה 2

 חצי ראשון של הסמס'
 מפגשים( 7)

 

 
  

 
 מבוא לוירולוגיה

50511 
 הדר נוימןדר' 

 ש"ס 1ה' 
 חצי שני של הסמס'

 מפגשים( 4)
 

 מבוא לאימונולוגיה
50519 

 דר' ישראלי
 ש"ס 2

 הרצאה
 

 כללית מעבדה מיקרוביולוגיה
 

505101-02 
505101-03  

 
 ' א. לסלודר

 ש"ס 2
קבוצות, כל קבוצה אחת  2) 

 לשבועיים(
 

  

10:00-09:00   

 היסטולוגיה וציטולוגיה 11:00-10:00
50513 

 דר' בוריס פיכטמן
 ש"ס 2

 הרצאה

  

12:00-11:00 
 
  

13:00-12:00 

 מעבדה –כימיה אנאורגנית 
50521-3/4 
 חיימזון רז

 בן עוליאל שולמית
 X 2 

 קבוצות, כל קבוצה אחת לשבועיים( 2) 
 

 א' כימיה אורגנית
50508-01 

 ד"ר ז. דבור
 ש"ס 2ה' 

 
 
 
 

  

14:00-13:00   

תגבור בכימיה אורגנית  15:00-14:00
 א'

505580 
 מר רז חיימזון

 )פעם בשבועיים ללא נ.ז.(  

תגבור בכימיה אנאורגנית 
 ב'

 ש"ס 1
505550 

 זוןמר רז חיימ
 ללא נ.ז.( )פעם בשבועיים

 'כימיה אנאורגנית ב
505070-01 
505071-02 
 ד"ר ז. דבור

 ה+ת
 ש"ס 3

 

  

16:00-15:00    

17:00-16:00 
 גנטיקה כללית

50517-01 
 ה. נוימןדר' 

 הרצאה
 ש"ס 3 

 
 

   

18:00-17:00 

 

 אנגלית לפי רמה
(21:00-17:00) 

 

 

19:00-18:00 
 
 

20:00-19:00 

   

 

21:00-20:00  

22:00-21:00      

 

 נק"ז. 38 -סה"כ על הסטודנט להירשם ל



 

  'א טרסמס – ב'שנה  – תשפ"א מדעי המעבדה הרפואית

 יום ה יום ד יום ג יום ב יום א 

09:00-08:00  

 
 

 'כימיה אורגנית ב
 ה+ת

50518 
 ש"ס 3

 דר' זיאד דבור
 

 

 

 
 כימיה אורגנית 

 מעבדה
50542 

 זון רז חיימ
 + ש. בן עוליאל

)שתי קבוצות כל קבוצה אחת 
  לשבועיים

 

10:00-09:00 
 

  

11:00-10:00 
 

  

 כללית ביוכימיה
 ה+ת

 דר' ירון דקל50516
 

 ש"ס 3
 
 
 13-15 –+מעבדה 

 ש"ס 2
 קבוצות במקביל( 2)

 

 

12:00-11:00   
 פיזיולוגיה של מערכות א'

50522 
 ה +ת

 ש"ס 3
 דר' א. ברלסוב

 

  

13:00-12:00    

14:00-13:00 
 

   

15:00-14:00  
 
 

 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית 
50512 

 ש"ס 2ה' 
 דר' ה. נוימן

 
 

  

16:00-15:00 

 

 

 תגבור 
 בכימיה אורגנית ב'

50555 
 רז חיימזון
 ללא נ.ז.

 )פעם בשבועיים( 
 
 

 

 מבוא להמטולוגיה   17:00-16:00
 50520 

 סאקובד"ר אלדה אי
 ש"ס 2ה' 

 18:00-17:00 

 

 אנגלית לפי רמה
(21:00-17:00) 

 

 אנגלית לפי רמה
(21:00-17:00) 

19:00-18:00   

20:00-19:00 

 

  

21:00-20:00   

22:00-21:00      

 



 ' בסמס'  –' בשנה  – א"פתש מדעי המעבדה הרפואית

 יום ה יום ד יום ג יום ב יום א 

 אנדוקרינולוגיה  09:00-08:00
50535 

 ש"ס 2ה' 
 דר' ירון דקל

 

מיקרוביולוגיה רפואית 
 יקהוכימותרפויט

 
50523 

 ש"ס 4ה' 
 דר' ס. מובדע

 

 לעבודה במעבדות קליניות אינפורמטיבים-ביוכלים  
507240 

 דר ירון דקל
 ש"ס 2ה' 

 10:00-09:00 
 
 
 

 11:00-10:00 
 
 
 

 גנטיקה(אימונולוגיה )אימונופתולוגיה ואימונו
50530 
 ה+מ

 ש"ס 3
 דר' ישראלי

 וירולוגיה קלינית
50531 

 דר' מירה ברק
 ש"ס 2ה' 

 12:00-11:00  

13:00-12:00  
מיקרו רפואית מעבדה )לדאוג  
לחדר להסברים של דר' לסלו 

) 
  

14:00-13:00 
 

 

פרוסמינריון וקריאה 
 מדעית
50527 

 דר' אלון שמיר
 ש"ס 2ה' 

 )פעם בשבועיים( 

פרוסמינריון וקריאה 
 מדעית
50527 

 דר' אלון שמיר
 ש"ס 2ה' 

 )פעם בשבועיים( 

מיקרוביולוגיה רפואית 
 יקהוכימותרפויט
 מעבדה
50523 

 דר' אסתר לסלו
 ש"ס 4

 קבוצות במקביל( 2)

 
 

 ביוכימיה קלינית
 ופתולוגית

505320 
 דר' י. מילרד

 ש"ס  2ה' 
 מפגשים(  7)סה"כ 

ביולוגיה של התא ב': 
 וגיה תאיתפתול

50661 
 פרופ' צ. מליק

 ש"ס  2ה' 
 מפגשים סה"כ( 7)

15:00-14:00  

16:00-15:00   

 רדיוביולוגיה  17:00-16:00
50541 

 ד"ר מיכאל אסא
 ש"ס 2ה'            

 

 

18:00-17:00 

 אנגלית לפי רמה
(21:00-17:00) 

 אנגלית לפי רמה
(21:00-17:00) 

 אנגלית לפי רמה
(21:00-17:00) 

 מבנה וארגון מעבדה קלינית
50514 

 דר' י. מילרד 
 ש"ס 2ה' 

 19:00-18:00 

 20:00-19:00 

 יישומי מחשב במעבדה רפואית
50556 

  דר' י. מילרד
 ש"ס 1ה' 

21:00-20:00  

22:00-21:00      

 

 נק"ז. 43 -סה"כ על הסטודנט להירשם ל

 



 

 ' אסמס'  –' גשנה  – פ"אתש המעבדה הרפואיתמדעי 

 יום ה יום ד יום ג יום ב יום א 

09:00-08:00 

 
 
 

 
 

 
 
 

 סיור אוטומציה
# 

 מיקרוביולוגיה רפואית מתקדמת
505280 

 ש"ס3ה' 
 דר' מ. ברק

 
 

 
 

 סיור אוטומציה
# 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 פיזיולוגיה של מערכות ב' 10:00-09:00
505361 
 ה+ ת

 ש"ס 3
 דר' א. ברלסוב

 
 

 

 כמומטריה 11:00-10:00
 ***בחירה
506760 

 12:00-11:00 דר' מירה ברק
* 

 בחירה
 מחלות אוטאימוניות

 ש"ס 2הר' 
50670 

 דר' מ. ברק
 

ביולוגיה מולקולרית והנדסה  13:00-12:00
 גנטית מתקדמת

505260 
 ש"ס 2ה' 

 דר' ה. נוימן

 סמני סרטן
 סמינריון

50671 
 ש"ס 2

 דר' מ. ברק
** 

14:00-13:00 
 קלינית מיקרוביולוגיה 

 סמינריון
50550 

 ש"ס 2
 פרופ' ניצן

** 

 וירולוגיה קלינית
 סמינריון

50531 
 ש"ס 2
 מירה ברקדר' 

** 

 

 ביוכימיה קלינית
 סמינריון

50553 
 ש"ס 2

 דר' י. דקל
** 

15:00-14:00 

 המטולוגיה ובנקאות דם

506780 
 ש"ס 3ה' 

 דר' א. איסאקוב
 + סיור בבנק הדם

 אוטומציה במעבדה הקלינית
507210 

 שע' כ"א  6סיורים של  2+ 1הרצאה 
 ש"ס   2

 דר' י. מילרד

# 

 פרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה 16:00-15:00
505340 

 ש"ס 2
 דר' ז. דבור

 

 מעבדנות קלינית: מהמדע לאבחון רפואי
505480 

 ש"ס 2ה' 
 דר' י. מילרד

17:00-16:00 

18:00-17:00  

 

 קרת איכות ובטיחות במעבדה רפואיתב
505380 

 ש"ס 1ה' 
 דר' י. מילרד

19:00-18:00 

 

* 
 ***בחירה

ניהול סיכונים ואתיקה 
 מקצועית במעבדה רפואית

505390 
 ש"ס 2

 דר' י. מילרד

* 
 *** בחירה

 פוריות והפריה חוץ גופית
505490 

 ש"ס 2ה' 
 דר' א. עדוי

20:00-19:00 

 
 ( .4-תלמידים בקבוצה )יש לבחור קורס אחד מתוך ה 11עד  בחירה*בקורסי 

 (.4-מתוך ה 1תלמידים בקבוצת סמינריון )יש לבחור סמינריון  10עד   – סמינריון**
 ***קורסים אלו מהווים קורסי בחירה כלליים

 יתקיימו שני סיורים ללימוד אוטומציה במעבדה קלינית או בימי רביעי או בימי שני.# 



 

 

 

  ב' טרסמס – גשנה  –תשפ"א  מעבדה הרפואיתמדעי ה

 

  50551*הכשרה מעשית במעבדה קלינית 

 נ"ז )לתלמידים שהחלו בתשע"ט או בתש"פ או בתשפ"א(.  15

 אחראית ההכשרה המעשית ד"ר אנה ברלסוב

 יום א' 
 יום ב'

 'יום ה 'יום ד 'יום ג

09:00-08:00 

 

 

  
  

10:00-09:00 

11:00-10:00 

12:00-11:00 

13:00-12:00 

14:00-13:00 
 

15:00-14:00 

16:00-15:00 

17:00-16:00 

 

 נק"ז בשנה ג' 39 -סה"כ על הסטודנט להירשם ל


