
מערכת לשיוך:אורנים-מדעים  התמחות:חוג ביולוגיה שנה:כ שנה: תשעו

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

0ברמן טליפיזיולוגיה של בעלי חיים 2909-011 4.002.00

1ד"ר חיל אלעדמבוא לביולוגיה08:1511:302601-01א 4.002.00

1ברייט פרידהמבוא לביולוגיה08:1511:302601-01א 4.002.00

1וישליצקי אריאלהמבוא לביולוגיה08:1511:302601-01א 4.002.00

0ד"ר גפן ערןפיזיולוגיה של בעלי חיים 08:1509:452909-011א 4.002.00

0ד"ר פיק אלהביולוגיה של התא08:1511:30100357-00א 4.002.00

0ברמן טליביולוגיה של התא08:1511:30100357-00א 4.002.00

0פרופ' יצחקי עדוביוסטטיסטיקה10:0013:302889-01א 4.001.00

לבריחה טרכוססמינריון חוגי12:0013:301869-01א
אדווין

0 .001.00

0ד"ר אראל יוסףמתמטיקה 12:0014:452417-011א 3.002.50

0פרץ שרימתמטיקה 12:0014:452417-011א 3.002.50

4קינן יעלאקולוגיה 14:0015:302941-011א 4.002.00

0פרופ' קרין נתןאימונולוגיה 14:0016:303025-011א 3.001.50

0אלישע סוזיכימיה מעבדה15:0017:152537-01א .003.00

ד"ר רטנר פרידמןכימיה מעבדה15:0017:152537-01א
תמר

0 בית 55 חדר כימיה
207

.003.00

4פרופ' קיסר תמראקולוגיה 15:4517:152941-011א 4.002.00

0ד"ר פיק אלהעבודת גמר בביולוגיה16:3018:15100355-00א 7.00.00

מיקרוביולוגיה סביבתית - פרקים08:1511:302193-00ב
נבחרים

0פרופ' הלפרן מלכה 4.001.00

0פרופ' לב-ידון שמחהצמחים ותרבות האדם08:1511:302337-00ב 4.001.00

0ד"ר אראל יוסףמתמטיקה 08:1509:452417-011ב 3.002.50

0ד"ר גפן ערןפיזיולוגיה של בעלי חיים 08:1509:452909-011ב 4.002.00

0כימיה כללית ואי אורגנית10:0013:302545-01ב 8.003.50

0אלישע סוזיכימיה כללית ואי אורגנית10:0013:302545-01ב 8.003.50

ד"ר רטנר פרידמןכימיה כללית ואי אורגנית10:0013:302545-01ב
תמר

0 8.003.50

0ד"ר גרשמן יורםביוכימיה א10:0011:302765-01ב 5.002.50

0בסט מיכלביוכימיה א10:0011:302765-01ב 5.002.50

0ד"ר שפירא צביהצמחי תבלין ומרפא12:0015:302041-01ב 4.002.00

2ברייט פרידהגנטיקה כללית12:0015:302865-01ב 4.002.00

2ד"ר בן-שלמה רחלגנטיקה כללית12:0015:302865-01ב 4.002.00

2בסט מיכלגנטיקה כללית12:0015:302865-01ב 4.002.00

2וישליצקי אריאלהגנטיקה כללית12:0015:302865-01ב 4.002.00

0אלישע סוזיצמחי תבלין ומרפא14:0015:302041-01ב 4.002.00

0פיזיקה א - תרגיל14:0015:302505-01ב .00.50

ד"ר רטנר פרידמןכימיה כללית ואי אורגנית- תרגיל14:0015:302553-01ב
תמר

0 .00.50

0ד"ר מרקמן שיביולוגיה של עופות15:4519:001921-01ב 4.001.00
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מערכת לשיוך:אורנים-מדעים  התמחות:חוג ביולוגיה שנה:כ שנה: תשעו

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

0מגני איתןפיזיקה א15:4518:152497-01ב 5.002.50

0וישנבסקי אנהפיזיקה א15:4518:152497-01ב 5.002.50

0ד"ר רוט יהודהפיזיקה א15:4518:152497-01ב 5.002.50בית 55 כיתה 304

0פרופ' קציר גדיהחי והצומח בסביבתם הטבעית08:0016:002581-01ג 6.006.00

0זקצר לילךהחי והצומח בסביבתם הטבעית08:0016:002581-01ג 6.006.00

0פרופ' לב-ידון שמחההחי והצומח בסביבתם הטבעית08:0016:002581-01ג 6.006.00

0פרופ' ענבר משההחי והצומח בסביבתם הטבעית08:0016:002581-01ג 6.006.00

0ד"ר קלמנזון אליאנרגיות מתחדשות08:1509:452233-01ג 2.001.00

0אלעד מיכלהחי והצומח בסביבתם הטבעית08:1516:002581-01ג 6.006.00

לבריחה טרכוסהחי והצומח בסביבתם הטבעית08:1515:002581-01ג
אדווין

0 6.006.00

0ד"ר גרשמן יורםביוכימיה - מעבדה10:0013:302753-01ג .001.50

0בסט מיכלביוכימיה - מעבדה10:0013:302753-01ג .001.50

0פרופ' שיינס אוריזואוגאוגרפיה של זוחלים ויונקים10:0011:30100015-01ג 4.002.00

0פרופ' הלפרן מלכהמיקרוביולוגיה רפואית14:0016:301613-00ג 3.001.00

גיאובוטניקה ואקולוגיה של הצומח08:1509:451681-01ד
בישראל

0טסלר  נעמה 4.002.00

0ד"ר ספיר עמיראנדוקרינולוגיה  08:1509:45100361-002ד 2.001.00

0ובר שמחונהאנטומולוגיה10:0013:302101-01ד 4.00.00

0ד"ר חיל אלעדאנטומולוגיה10:0013:302101-01ד 4.00.00בית 55 כיתה 307

0כימיה מעבדה10:0013:002537-01ד בית 55 חדר כימיה
207

.003.00

0אלישע סוזיכימיה מעבדה10:0012:452537-02ד .003.00

ד"ר רטנר פרידמןכימיה מעבדה10:0012:452537-02ד
תמר

0 .003.00

0ד"ר גלסר פביאןמבוא לביואינפורמטיקה יישומית14:0015:301821-01ד 2.001.50

0ד"ר רוט יהודהפיזיקה א14:0016:302497-01ד 5.002.50בית 55 כיתה 304

0ד"ר מרקמן שיאקולוגיה התנהגותית15:4518:151933-01ד 4.002.00

0ד"ר בן-שלמה רחלגנטיקה של אוכלוסיות15:4519:002253-01ד 4.002.00

0מגני איתןפיזיקה א - תרגיל16:3018:152505-01ד .00.50

0פרופ' שיינס אורישמירת טבע מתקדמים08:1509:452117-01ה 2.001.00

0כימיה כללית ואי אורגנית- תרגיל08:1509:452553-01ה .00.50

0בסט מיכלביוכימיה-תרגול08:1509:452773-01ה 00.50.בית 55 כיתה 202

0ד"ר גטניו דניאלאקולוגיה ימית10:0013:301593-01ה 4.002.00

0ברייט פרידהאמבריולוגיה כללית והומנית10:0013:301781-01ה 4.002.00

0ד"ר ספיר עמיראמבריולוגיה כללית והומנית10:0013:301781-01ה 4.002.00בית 55 כיתה 307

1ד"ר גפן ערןזואולוגיה של חסרי חוליות10:0013:302449-01ה 4.002.00

1זרחי יעלזואולוגיה של חסרי חוליות10:0013:302449-01ה 4.002.00

1ובר שמחונהזואולוגיה של חסרי חוליות10:0013:302449-01ה 4.002.00

1אלעד מיכלזואולוגיה של חסרי חוליות10:0013:302449-01ה 4.002.00
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כד' אב תשע"ה
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מערכת לשיוך:אורנים-מדעים  התמחות:חוג ביולוגיה שנה:כ שנה: תשעו

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

1קישינבסקי מריםזואולוגיה של חסרי חוליות10:0013:302449-01ה 4.002.00

4פרופ' קיסר תמראקולוגיה 10:0011:302941-011ה 4.002.00

4קינן יעלאקולוגיה 10:0011:302941-011ה 4.002.00

0אלישע סוזיביוכימיה א12:0013:302765-01ה 5.002.50

0ד"ר גרשמן יורםביוכימיה א12:0013:302765-01ה 5.002.50

ד"ר רטנר פרידמןכימיה - הכנה למעבדה14:0014:45100364-00ה
תמר

0

0כימיה כללית ואי אורגנית15:0017:152545-01ה 8.003.50

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

0פרופ' יצחקי עדושיטות כמותיות באקולוגיה08:1511:302061-01א 4.002.00

0שרעבי יונתןשיטות כמותיות באקולוגיה08:1511:302061-01א 4.002.00

0ד"ר אראל יוסףמתמטיקה 08:1510:452425-012א 2.001.50

1ד"ר פיק אלהביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית08:1511:302945-01א 4.002.00

אבולוציה מבנה ותפקוד של בעלי11:0015:002473-01א
חוליות

0ד"ר זהר עירית 4.002.00

אבולוציה מבנה ותפקוד של בעלי11:0015:002473-01א
חוליות

0זקצר לילך 4.002.00

אבולוציה מבנה ותפקוד של בעלי11:0015:002473-01א
חוליות

0זרחי יעל 4.002.00

אבולוציה מבנה ותפקוד של בעלי11:0015:002473-01א
חוליות

0וישליצקי אריאלה 4.002.00

אבולוציה מבנה ותפקוד של בעלי11:0015:002473-01א
חוליות

0אלעד מיכל 4.002.00

לבריחה טרכוססמינריון חוגי12:0013:301869-01א
אדווין

0 .001.00 המשך

0ד"ר גרשמן יורם'ביוכימיה ב12:0013:302749-01א 4.002.00

0בסט מיכל'ביוכימיה ב12:0013:302749-01א 4.002.00

0ד"ר שפיר שיאלמוגים14:0015:301717-01א 2.001.00

0ד"ר ספיר עמיראנדוקרינולוגיה 14:0017:152933-011א 2.001.00

0ד"ר פיק אלהעבודת גמר בביולוגיה15:4517:15100355-00א 7.00.00 המשך

0ברייט פרידהמיקרוביולוגיה כללית10:0011:302925-01ב 5.002.50

0בסט מיכלמיקרוביולוגיה כללית10:0011:302925-01ב 5.002.50

0וישליצקי אריאלהמיקרוביולוגיה כללית10:0011:302925-01ב 5.002.50

0פרופ' הלפרן מלכהמיקרוביולוגיה כללית10:0011:302925-01ב 5.002.50

0ד"ר אראל יוסףמתמטיקה 12:0013:302425-012ב 2.001.50

מבנה ואבולוציה של צמחים מטחבים12:0015:302729-01ב
למכוסי זרע

7זקצר לילך 4.002.00

מבנה ואבולוציה של צמחים מטחבים12:0015:302729-01ב
למכוסי זרע

7ברייט פרידה 4.002.00

ד"ר רטנר פרידמןכימיה מעבדה14:0017:152537-01ב
תמר

0 בית 55 חדר כימיה
207

.003.00 המשך

0כימיה אורגנית14:0017:152641-01ב 5.002.50

0כימיה אורגנית14:0017:152641-01ב 5.002.50
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4מתוךעמודעמוד 3



מערכת לשיוך:אורנים-מדעים  התמחות:חוג ביולוגיה שנה:כ שנה: תשעו

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

0אלישע סוזיכימיה אורגנית14:0017:152641-01ב 5.002.50

0פרופ' קציר גדיהחי והצומח בסביבתם הטבעית08:0016:002581-01ג 6.006.00 המשך

0פרופ' ענבר משההחי והצומח בסביבתם הטבעית08:0016:002581-01ג 6.006.00 המשך

לבריחה טרכוסהחי והצומח בסביבתם הטבעית08:1515:002581-01ג
אדווין

0 6.006.00 המשך

0ד"ר חיל אלעדסימביוזה09:0012:301773-01ג 4.002.00

0ד"ר ספיר עמירתהליכי הזדקנות13:0016:30100359-00ג 4.002.00

0ד"ר בר-מסדה אביאקולוגיה של הנוף14:0016:301693-01ג 3.001.00

0ד"ר רשף רםאבולוציה והתפתחות16:3018:151597-01ג 2.001.00

0אלישע סוזיכימיה מעבדה08:1511:302537-01ד .003.00 המשך

0ד"ר חיון מיכלהבסיס המולקולרי של הסרטן08:1509:45100362-00ד 2.001.00

0ד"ר חיל אלעדהדברה ביולוגית10:0013:301617-01ד 4.001.00

0ובר שמחונההדברה ביולוגית10:0013:301617-01ד 4.001.00

0מגני איתןפיזיקה ב12:0014:452489-01ד 5.002.50

0ד"ר רוט יהודהפיזיקה ב12:0014:452489-01ד 5.002.50

0פרופ' הלפרן מלכהמיקרוביולוגיה כללית12:0014:452925-01ד 5.002.50

0פרופ' שיינס אוריאקולוגיה של רבייה14:0017:152009-01ד 4.002.00

1פרופ' קיסר תמראבולוציה15:0016:302873-01ד 2.001.00

0כימיה אורגנית15:4518:152641-01ד 5.002.50

0ד"ר רוט יהודהפיזיקה ב08:1510:452489-01ה 5.002.50

1ברמן טליביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית08:1509:452945-01ה 4.002.00

0ד"ר גנות אסףמבנה, תפקוד ומודלים של חלבונים10:0011:301801-01ה 2.001.00

0פרופ' שיינס אורישמירת טבע10:0011:302781-01ה 2.001.00

0פרופ' קיסר תמראבולוציה מתקדמים12:0015:301649-00ה 2.001.50

0קינן יעלאבולוציה מתקדמים12:0015:301649-00ה 2.001.50

0פרופ' קציר גדיחושים והתנהגות12:0015:302169-01ה 2.001.00

0פרופ' לב-ידון שמחהפיזיולוגיה של הצמח12:0015:302385-00ה 4.002.00

0ובר שמחונהפיזיולוגיה של הצמח12:0015:302385-00ה 4.002.00

0ד"ר גרשמן יורם'ביוכימיה ב12:0013:302749-01ה 4.002.00

0ד"ר שטוץ לימורנוירוביולוגיה14:0015:301741-01ה 2.001.00

ד"ר ברק-ברקוביץתאי גזע15:4517:002313-01ה
אפרת

0 2.001.00
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