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 שנת תשפ"א  -סטודנטים לתארים מתקדמים -מידעון קורסים

 

 

 סטודנטים יקרים, 

 אילן.-בפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר המחקר ברוכים הבאים ללימודי

שכל סטודנט   סוגי הקורסים -בפקולטה הניתנים על הקורסיםבסיסי לספק לכם מידע  מסמך זה הואמטרת 

אנו מקווים שמסמך זה יסייע לכם בבואכם להירשם  הקורס.  וחובות הנדרשים מספר הקורסים  מחויב לקחת,

 .וליצור מערכת שעות לשנת הלימודים

 

. כל שיתוף של מידע או עזרה הדדית מסוג אחר לחבר בפקולטה, מסייע כוחנו הוא באחדותנוחשוב לזכור, ש

בצורה טובה יותר, ובסוף להנחיל לדורות הסטודנטים הבאים תרבות של סיוע   לכולנו לעבור את השנים האלה

 ועזרה הדדית. 

 

שנרתמו ושיתפו מהידע שלהם   הרביםתודה לדניאל באומל על הסיוע בכתיבת המסמך, ותודה לסטודנטים 

 . להעשרתו

 

 

 בברכה,

 ליגת דאודי, 

 נציגת הסטודנטים לתארים המתקדמים,  

 אגודת הסטודנטים 
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 מידעון קורסים לשנת תשפ"א 

 

למסלולי הלימודים השונים, במטרה לסייע  בפקולטה הניתנים על הקורסיםכולל הסבר בסיסי  מסמך זה

 לסטודנטים להתמצא במגוון הקורסים המוצעים מדי שנה.

. הקורס וחובות הנדרשים מספר הקורסים  שסטודנטים מחויבים לקחת,  סוגי הקורסים במסמך יפורטו

  אינן זהות, ועל כן מפורטות פה.   תואר שני )מאסטר( ותואר שלישי )דוקטורט(  -משני מסלולי הלימודהדרישות  

וירולוגיה,  שימו לב, שבמסלולים אלה ישנם סטודנטים הלומדים תואר ב'מדעי הרפואה' )כמו מעבדת 

מיקרוביום(, וסטודנטים הלומדים בתחומי המחקר הרכים הנקראים 'מדעי הבריאות' )כמו או  אימונולוגיה,

סטודנטים במסלול מדעי בשונה מסטודנטים במדעי הבריאות,  אפידמיולוגיה(.  , או  אתיקה, בריאות האוכלוסייה

ן מועברים אחת  הרפואה מחויבים לקחת במהלך התואר מספר קורסי חובה. כמו כן, קורסי הבחירה והסמינריו

 לשנתיים, בשונה מקורסי החובה המועברים מדי שנה.

 

, ואשר הנוכחות בהם  לקחת במהלך התוארעל כל סטודנט בכל מסלול ותחום ישנם ארבעה סוגי קורסים ש

 :חובה

  מלבד קורס שיטות . קורסים שסטודנט למדעי הרפואה מחויב לקחת במהלך התואר -קורסי חובה ● 

למשך שעה וחצי , הקורסים מתקיימים כמפגש אחת לשבוע  שני סמסטרים(על פני  שנמשך  )  והקוויקולום

 לאורך סמסטר 

, או לשם  המומחיות שלו בתחום הידע לשם העמקתקורסים שסטודנט יכול לבחור לקחת  -קורס בחירה ● 

 לאורך סמסטר למשך שעה וחצי מתקיימים כמפגש אחת לשבוע . הקורסים העשרה בתחומי ידע אחרים

 . קט לפי דרישות הקורסיו/או פרו מצגת הצגת קורסים שסטודנט מציג בו עבודה,  - קורסי סמינריון ● 

להחלטת המרצה  נתון אך , במהלך סמסטר דקות  45ת לשבוע למשך מתקיימים כמפגש אחהקורסים 

 מפגשים למספר מועט של באם לרכז 

 הקורסים. נכללים בממוצע התואר קורסים שסטודנט מחויב לקחת במהלך התואר, ואינם -קורסי יהדות  ● 

שני  לאורך המתוקשבים  , והקורסיםלאורך סמסטר מתקיימים כמפגש אחת לשבועהפרונטליים 

 :חשוב לדעת לגבי קורסי היהדות .סמסטרים

o לפנות למדור לימודי יסוד ביהדות במייל  ניתן -סטודנטים שלמדו בעבר קורסי יהדותפטור ל

 Studies@biu.ac.il-Basic.Jewish  ולבקש פטור לפי קריטריונים ספציפיים )בוגרי  תואר ראשון

טודנט בוגר ספטור משני קורסים;   -אילן-מבר ושני פטור מקורס אחד; בוגרי תואר ראשון -בבר אילן

פטור  -2008-2010בין השנים  1פטור מקורס אחד; סטודנט שלמד בבה"ד  -הסדר/הישיבה גבוה

 ( ים הנדרשיםאישורהבעת הצגת  מקורס אחד

o קורס יהדות לקורס בחירה  עבור סטודנטים לא יהודים, ניתן להסב 

 

בר באופן אישי, ועל כל סטודנט לעקוב שאינו עובר את מספר נקודות  -הרישום לקורסים נעשה במערכת האינ

הזכות )נק"ז( שהוא מחויב לקחת במסלולו. במידה ויהיו לסטודנט נקודות זכות עודפות, הוא ידרש לשלם  

 עליהם. 

באנגלית. המבחן מועבר אחת לשנתיים.  לעבור מבחן ותחום במהלך התואר, ידרש כל סטודנט בכל מסלול 

  במבחן זה אין ציון, וחובה לעבור אותו בציון עובר.

סטודנטים שעשו את התואר השני שלהם בפקולטה, אינם מחויבים לקחת את קורסי החובה בשנית, כי אם  

 נקודות זכות ממבחר קורסי הבחירה. 6  לקחת

 

ו מופיעים חומרים שנשמרו משנים עברו. ניתן להכנס  קיים דרייב משותף לסטודנטים לתארים מתקדמים, וב

 לדרייב בלינק הבא, וכן להעביר במרוכז חומרים בכדי להעלות חומרים שלכם לדורות הבאים: 

oElkZAgZs4AI?usp=sharing-ive/folders/11rG3wAyffC8Pyddjwmjhttps://drive.google.com/dr  

 

mailto:Basic.Jewish-Studies@biu.ac.il
https://drive.google.com/drive/folders/11rG3wAyffC8Pyddjwmj-oElkZAgZs4AI?usp=sharing
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את החומרים שצברתם חשוב לשמר לשנים הבאות, ועל כן יש לרכז ולשלוח בסיום הסמסטר לנציג שלנו  

 (.  gmail.comyanalerner1@0:  יאנה תרכז את החומרים -לשנת תשפ"א) שמרכז את החומרים 

 

 פירוט מספר הקורסים הנדרש במסלול תואר שני ותואר שלישי 

 תואר שלישי  תואר שני  סוג הקורס 

 : םקורסי 6 קורס חובה

. אופקים חדשים בביולוגיה 1

 נק"ז(   1מולקלורית ותאית ) 

 נק"ז(  1כתיבה מדעית ). 2

רק   - נק"ז(  0.5. מחקר קדם קליני ) 3

 חיים לסטודנט שעובד עם בעלי 

שיטות מחקר ועקרונות השימוש . 4

 נק"ז(   2במכשור וטכנולוגיה )

  1. סוגיות של אתיקה במחקר מדעי )5

 נק"ז( 

 . קוליקוויום פקולטי )ללא נק"ז(6

 : םקורסי 4

. אופקים חדשים בביולוגיה 1

 נק"ז(   1מולקלורית ותאית ) 

רק   - נק"ז(  0.5מחקר קדם קליני ) . 2

 לסטודנט שעובד עם בעלי חיים 

שיטות מחקר ועקרונות השימוש  .3

 נק"ז(   2במכשור וטכנולוגיה )

 . קוליקוויום פקולטי )ללא נק"ז(4

קורסי בחירה 

 נק"ז(   1)

 קורסים  3 קורסים  6

 סמינריון 

 נק"ז(   0.5)

 קורסים  2

מי שלוקח את הקורס מחקר קדם   -

קליני, צריך לקחת סמינר נוסף  

 להשלמת נקודות הזכות 

 קורסים  4

שלוקח את הקורס מחקר קדם  מי  -

קליני, צריך לקחת סמינר נוסף  

 להשלמת נקודות הזכות 

 יהדות 

 )אין נק"ז( 

 קורסים  2 קורסים  2

 קורסי יהדות  2נק"ז+  8 קורסי יהדות  2נק"ז+  12 סה"כ 

 

 

 ב( - )לפי סדר א לסטודנטים לתארים מתקדמים קורסיםפרטי ה

 

לסטודנטים לאורך השנים, וכן יתוארו מטרות וחובות הקורס. עד כה וצעו שה הקורסיםפרטי בחלק זה יסקרו 

שנשלח  יש לקחת בחשבון, שהמרצים והדרישות משתנים מדי שנה, ויש לוודא שהמידע מתואם עם האקסל 

 מדי תחילת שנה. ממזכירות תארים מתקדמים

 

 : קורסי חובה

 דר' שי בל:  - נה לסירוגין()אנגלית ועברית כל ש  אופקים חדשים בביולוגיה מולקולרית ותאית  .1

בתחומי מחקר אלו.  הצפוי העתיד המחקרי מגוונים, וכן שיח על תחומי מחקר  עם  ת וכריה -מטרה •

 תחום המחקר שלואת כל שבוע מעביר מרצה אחר ב

 .מסכם בסוף השנהמבחן  -חובות  •

 : )אנגלית ועברית כל שנה לסירוגין( לסירוגין דר' אוון אליוט ודר' אברהם סמסון - כתיבה מדעית  .2

 ותזה  שיפור מיומנות כתיבת חומרים מדעיים כמו מאמר, פוסטר, קורות חיים -המטר •

 .מבחן מסכםית ו הגשת מטלה שבוע -חובות  •

 :ודר' אוון אליוט דר' רואי להב  -מחקר קדם קליני .3

 ומיזעור סבל בעת ניסוי תוך הפקת תוצאות מהימנות   טיפול בחיות מעבדה, עריכת מחקר יעיל  -המטר •

 מבחן מסכם  -חובות  •

mailto:yanalerner10@gmail.com
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 : דר' מירי בנטואיץ' -סוגיות של אתיקה במחקר מדעי .4

הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם סוגיות אתיות, פוליטיות וחברתיות מרכזיות בתחום    -מטרה •

 הביואתיקה

 ומבחן מסכם  שהותוו לגבי שיעורים נבחרים נוכחות, קריאת חומרי הקריאה כפי   -חובות  •

דר'   -(לסירוגיןכל שנה ועברית  )אנגלית  שיטות מחקר ועקרונות השימוש במכשור וטכנולוגיה מדעית  .5

 דוד אנשל סייפרס ודר' משה דסאו:

הקניית ידע על מכשירים מחקריים ושיטות עבודה מחקריות בביצוע ניסויים. את הקורס  -המטר •

   את תחום התמחותו , כשכל אחד מעבירחוקרים בפקולטהמעבירים מספר 

 מבחן מסכם בסוף כל סמסטר )הציון הסופי הינו ממוצע של שני המבחנים(  -חובות  •

   :קוליקוויום פקולטי .6

 . בתקופת הקורונה נדחו המפגשים מדי שבוע מתכנסים באודיטוריום להרצאת העשרה -מטרה •

 בלבד נוכחות חובה  -חובות  •

 

 : בחירהקורסי 

1. EBM (Evidence Based Medicine)- שי:-דר' איתי און ודר' קרן אגאי 

שבוע עם מגוון מרצים, ומטרתו קריאת חומרים   במהלךשמועבר במרוכז  קורס של הרפואנים    -המטר •

 בצורה ביקורתית וניסוח שאלה קלינית 

והגשת   מבחן מסכם, הגשת תרגלים ומטלות בית, ציון עובר בבחנים יומייםנוכחות מלאה,  -חובות  •

 עבודת סיכום 

2. FACS- קורס קיץ( דר' יפתח ברששת( : 

 ומכשירים נוספים הנמצאים בפקולטה FACS-היכרות תיאורטית ופרקטית עם מכשיר ה -מטרה •

 תרגילים מעשיים על המכשירים ומבחן תאורטי מסכם   -חובות  •

3. Quantitative MeDical Analysis (QMDA)-  שי:-אגאידר' איתי און ודר' קרן 

למידת מערכי  שבוע עם מגוון מרצים, ומטרתו  במהלךשמועבר במרוכז קורס של הרפואנים  -המטר •

 מחקר, ניתוחים סטטיסטיים וקריאת נתונים 

 הגשת תרגלים ומטלות בית, נוכחות מלאה ומבחן מסכם -חובות  •

 שי:-דר' קרן אגאי -אפידמיולוגיה .4

 בתחום ופיתוח מיומנות חשיבה אפידמיולוגייםהיכרות ורכישת כלים מרכזיים  -מטרה •

 תרגילי בית קצרים ומבחן מסכם   -חובות  •

 פרופ' דוד קרסיק:  -אפידמיולוגיה גנטית  .5

והמולוקולרית, החל מיסודות הגנטיקה הכמותית,   היכרות עם נושא האפידמיולוגיה הגנטית -מטרה •

 גיה של מחלות אנושיות אסטרטגיות לניתוח, סמנים גנטיים ומיפוי תכונות למציאת אטיולו

 הצגת מאמר ומבחן מסכם  -חובות  •

 דר' רון פירן:  -היבטים קליניים בחילוף חומרים .6

והחומרים  חילוף החומרים  , האיברים שמשתתפים בתהליך היכרות עם תהליך המטבוליזם -מטרה •

 המושפעים ממנו הפעילים 

 שאלת חישובעם  מבחן מסכם  -חובות  •

 דר' אלון ברש:  - ומעשיים באבולוציההיבטים תיאורטיים  .7

 היכרות עם ענפי ההתפתחות האבולוציוניים שהובילו להתפתחות האדם  -מטרה •

 מבחן מסכם  -חובות  •

 פרופ' אמנון הראל:  -טרנספורט בין הגרעין והציטופלסמה .8

ומעטפת הגרעין והתפתחות היסטורית של התחום עד למחקרים   התא הדינאמיות של גרעין -מטרה •

 עכשוויים

 מבחן מסכם  -חובות  •
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   דר' חוה גיל חן: -יחסי הגומלין של התא הסרטני עם סביבתו )אנגלית( .9

היכרות עם התהליכים המתרחשים בתוך ובין תאים סרטניים כחלק מהיותם בסביבה, על  -מטרה •

 ועל פיתוח תרופות על מנגנון ההתפשטות שלהם, האינטראקציות שלהם עם התאים שבסביבתם

 מבחן מסכםריאה מונחית של מאמר, עבודה בקבוצות וק -חובות  •

 דר' נעמי דיקמן: -מחקר איכותני .10

 היכרות עם תחום המחקר האיכותני, ורכישת כלים פרקטיים לניתוח חומרים איכותניים -המטר •

 תרגילי הגשה, השתתפות בשיעורים ומבחן מסכם   -חובות  •

 : )קורס קיץ(  דר' מיכאל אסא  -מיקרוסקופיה .11

 היכרות מעשית ותיאורתית עם מיקרוסקופים הנמצאים בפקולטה  -מטרה •

 ומבחן תאורטי מסכם  על המיקרוסקופים יםמעשי תרגילים  -חובות  •

 : דר' מיטל גל תנעמי -נגיפים מסרטנים .12

 ן על התפתחות מחלת הסרט שפעתם השונים ו  היכרות עם סוגי נגיפים -מטרה •

 מבחן מסכם  -חובות  •

 אורלי אבני:  'דר  - באימונולוגיהסוגיות עדכניות  .13

 התדרכי פעול מערכת החיסון בגוף ו  התפתחות ות עםכריה -מטרה •

 מבחן מסכםמספר בחנים במהלך הסמסטר ו -חובות  •

 חדד: -דר' לילך מלצקי ודר' ג'ומאנה עיסא -רפואת אורחות חיים )קורס מתוקשב( .14

הבריאים, ותכנון תכנית אסטרטגיה חשיפה לתיאוריות ופרקטיקות מעולם אורחות החיים  -המטר •

 לשינוי אורחות חיים

 מבחני סיכום נושא, מבחן מסכם ופרויקט 'אורח חיים בריא' המיושם על עמית  10  -חובות  •

 דר' אוון אליוט: - פסיכוביולוגיה )אנגלית( .15

 מעבדה )חיות מודל(היכרות עם מחקר התנהגותי בחיות  -מטרה •

 מבחן מסכם  -חובות  •

 

 

 :סמינריון

 שי: -דר' קרן אגאי -אפידמיולוגיה של מחלות לא מדבקות  .1

 קריאת נתוניםו מתקדמת עם שדה האפידמיולוגיההיכרות  -מטרה •

 הצגת מאמר אפידמיולוגי בראיה ביקורתית -חובות  •

 דר' משה דסאו:  -תיאוריה ומעשי -ביולוגיה מבנית  .2

 חשיפה לשיטות בניקוי ואפיון חלבונים -מטרה •

 הצגת מאמר בראיה ביקורתית  -חובות  •

 דר' ניר קוויט:  -גילוי ופיתוח תרופות במדינות מתפתחות  .3

 neglected diseaseהכרת תחום  -מטרה •

 הצגת מאמר  -חובות  •

 דר' מילאנה מורגנשטרן:  -התקדמות ומבט לעתיד -גנומיקה של התא הבודד .4

 התא הבודדהיכרות עם מחקרים מתקדמים וטכנולוגיה של ריצוף גנומי של  -מטרה •

 הצגת מאמר  -חובות  •

 פרופ' דוד קרסיק ודר' נעמי דיקמן:  -העברת הרצאה מדעית  .5

העברה אפקטיבית של הרצאה מדעית, התנסות עם מחוון להערכת למידה והיכרות עם   -מטרה •

 טכנולוגיות בשירות ההוראה

 המרצים( קריאת מאמרים והצגת נושא ביו רפואי פעמיים/שלוש )לפי החלטת  -חובות  •
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 דר' רונית אילוז:  -יות שלאחר תרגום על פעולות אניזמתיות צהשפעת מודיפיק  .6

קבלת כלים להצגה   , וכןלמחלות שונותשלהן חשיבות הקינאזות במסלולים רבים והקשר  -מטרה •

 בפני קהל 

 הצגת מאמר  -חובות  •

 :פרופ' עומרי קורן -מחלות זיהומיות בראי ההיסטוריה .7

 מחלות זיהומיות והשפעתן לאורך ההיסטוריה היכרות עם -מטרה •

תוצאות  ו , השפעותיו לאורך ההיסטוריהשמחולל מחלה, העל מאפייני חיידק הצגת מצגת -חובות  •

 ומיגורההמגיפה 

 דר' איתי און:  - מבנה הכרומטין וארגון הגרעין .8

 פעילויות תאיותחקר המנגנונים המולקולריים המעצבים את מבנה הכרומטין, והשפעתו על   -מטרה •

 והתפתחות מחלות 

 הצגת מאמר  -חובות  •

 דר' נעמי דיקמן: -מחקר איכותני .9

 העשרה והעמקת הידע בתחום המחקר האיכותני ועריכת מחקר על הפרדיגמה האיכותנית  -מטרה •

 נוכחות בשיעורים, קריאת ספרות רלוונטית והצגת מאמר   -חובות  •

 דר' מאיר שמאי: -נגיפים טבעיים ומהונדסים בעלי יכולת אני סרטנית  .10

 העשרה והעמקת הידע בתחום וירוסים והשימוש בהם לצורכי מחקר  -מטרה •

 הצגת מאמר  -חובות  •

 חדש  לימור מעודד דנון:   'דר -מגדרית  הרפוא  .11

וכיצד מכוננים הבחנה  הסוגיות החברתיות והרפואיות בקשר בין מגדר ורפואההיכרות עם  -מטרה •

 בין גוף, חולי ודפוסי התנהגות שונים בין גברים ונשים 

 הצגת מאמר  -חובות  •

 חדד:-דר' לילך מלצקי ודר' ג'ומאנה עיסא -תיאוריה ופרקטיקה )באנגלית( -רפואת אורחות חיים .12

קטיקות מעולם אורחות החיים הבריאים, ותכנון תכנית אסטרטגיה חשיפה לתיאוריות ופר  -מטרה •

 לשינוי אורחות חיים

 הצגת התערבות לשינוי אורחות חיים בפקולטה, וביצועה -חובות  •

 דר' מיכאל בלנק:   -תגובה לנזקי דנ"א במצבים פיזיולוגיים ובמחלות )אנגלית( .13

 רים בדנ"א היכרות עם דרכי הפעולה של התא ותיקוני הנזקים שנוצ -מטרה •

 הצגת מאמר בכיתה -חובות  •

 דר' קובי ממן: -תפקיד הכרומטין ביציבות הגנטית  .14

מחלות בעלות רקע גנטי, ובפרט  וההשפעה על  יציבות גנטית  -הקשר בין הכרומטין לאי  הבנת   -מטרה •

 סרטן מחלת ה

 הצגת מאמר  -חובות  •

 

 :קורסי יהדות 

 מתוקשב(: דר' יחזקאל כהן )קורס  -אברהם אבי המאמינים .1

 היכרות עם דמות אברהם התנ"כי  -מטרה •

 מבחן מסכם בסוף השנה -חובות  •

 : חצי מתוקשב( קורס )דר' בורגנסקי   -כשההלכה פוגשת את האחר -הלכה וחברה .2

היכרות עם פרשנויות שונות בהלכה הקשורות לאינטראקציה של הדת עם תהליכים בחברה   -מטרה •

 המודרנית 

 השנהמבחן מסכם בסוף  -חובות  •
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 דר' אפרים זאנד:  -המוסר במקרא .3

היכרות עם בעיות היסוד בהשקפה מוסרית על המקרא, את המגמות העולות מהטקסטים   -מטרה •

 והפרשנות שלהן 

 מבחן מסכם  -חובות  •

 : חצי מתוקשב(קורס ) דר' בורגנסקי -סוגיות העוסקות בנושאים אקטואליים .4

 סוגיה  הגישה של זרמים שונים ביהדות לכלו היכרות עם סוגיות אתיות בתחום הרפואה -מטרה •

 נוכחות בשני מפגשים במהלך הקורס, מבחן אמריקאי מסכם עם דף אחד של חומר פתוח  -חובות  •


