
 החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית –תואר שני  –מערכת שעות סמסטר א' 

 

  יום שני יום שלישי יום חמישי

 מיקרוביולוגיה סביבתית  
פרופ' ד"ר שרית  221.4302

 אברני
 

 גנטיקה של אוכלוסיות  
221.4007 

 דר' ערן טאובר
 

8:00-9:00 

לביולוגיים  תכנות בפייתון
דר' אמיר  221.4454

 כהנים
 

9:00-10:00 

כתיבה וניתוח 
מדעיים 

באנגלית 
221.5101 
פרופ' לאון 

 בלאונטיין

 221.4411פטריות קרקע 
 דר' איזבלה גרישקן

 

פילוסופיה של 
 המדע 

דר'  221.5107
 שני ענבר

 

פרקים נבחרים באבולוציה 
דר' רם  221.4002אורגניזמית  

 רשף
 
 

10:00-11:00 

11:00-12:00 

מיפוי גנומי 
דר'  221.4453
 איל פריבמן

 
 

פיזיולוגיה השוואתית של 
דר'  221.4446בעלי חוליות 
 עמאד שמס

 

שיטות מחקר  
 בביואינפורמטיקה

223.3020  
דר' איל פריבמן, דר' דניאל 

 שר ודר' מיקי קוזלוב
 

 שיעור – 12-14
 תרגול - 14-16

באבולוציה סמינר מחלקתי 
דר' עדי לבנת  221.5105

 ופרופ' ערן טאובר
 

12:00-13:00 

פורום תלמידי מחקר 
 פרופ' משה ענבר 221.4013

 
 

13:00-14:00 

 14:00-15:00 

 יחסי גומלין ובעלי חיים
פרופ' משה  221.4201

 ענבר

תכנון ניסויים, איסוף נתונים  
וניתוח תוצאות מדעיות 

דר' ניר ספיר  221.4001
 ענבל גולדשיין(-)מתרגלת

 
 

15:00-16:00 

16:00-17:00 

 17:00-18:00 

18:00-19:00 

 

 

 

 



 מערכת שעות סמסטר א'

 מסלול ביו אינפורמטיקה –החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית  –תואר שני 

 

 יום שני יום שלישי יום חמישי
 

 

 גנטיקה של אוכלוסיות     
221.4007 

 פרופ' ערן טאובר
 

8:00-9:00 
תכנות בפייתון 

לביולוגיים 
דר'  221.4454

 אמיר כהנים
 

אלגוריתמים 
 בגנומיקה השוואתית

221.4424  
 פרופ' שגיא שניר

 

9:00-10:00 

סמינר בשיטות 
 פילוגנטיות 
221.4419 

פרופ' שגיא 
 שניר

 

בקרה של 
תהליכים 

התפתחותיים 
 מגנים לעוברים

227.4018 
דר' סמדר בן 
 טבו דה ליאון

 
 

פילוסופיה של 
 המדע 

דר'  221.5107
 שני ענבר

 
 

פרקים נבחרים באבולוציה 
דר'  221.4002אורגניזמית  

 רם רשף
 

10:00-11:00 

11:00-12:00 

מיפוי גנומי 
דר'  221.4453
 איל פריבמן

 
 

שיטות מחקר   
 בביואינפורמטיקה

223.3020  
דר' איל פריבמן, 

דר' דניאל שר 
 ודר' מיקי קוזלוב

 

סמינר מחלקתי באבולוציה  
דר' עדי לבנת  221.5105

 ופרופ' ערן טאובר
 

12:00-13:00 

פורום תלמידי מחקר 
פרופ' משה  221.4013

 ענבר
 

13:00-14:00 

 14:00-15:00 

תכנון ניסויים, איסוף נתונים     
וניתוח תוצאות מדעיות 

 דר' ניר ספיר 221.4001
 ענבל גולדשיין(-)מתרגלת

 

15:00-16:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

18:00-19:00 

 

 



 סמסטר ב'  -מערכת שעות של החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית 

 

 יום חמישי יום שלישי יום שני 

8:00-

9:00 

 אקולוגיה של אוכלוסיות

 דר' ניר ספיר 221.4004

 איתי בלוך(-)מתרגל

 אבולוציה

 מיקרוביאלית

דר'  221.4022

 שרית אברני

 

 

  

9:00-

10:00 

10:00-

11:00 

 ביולוגייםשעונים 

 פרופ' ערן טאובר 221.4023

 

  צמחים מחלות

' פרופ 221.4018

 פחימה ציון

 מבוא לעצי תורשה 

פרופ' שגיא  221.4416

 שניר,

 

11:00-

12:00 

12:00-

13:00 

 סמינר מחלקתי באבולוציה

  לבנת עדי' דר 221.5105

 טאובר, ערן' ופרופ

 מחלות תרגול

 תרגול –צמחים 

221.4018 

 

 R קורס

דר'  221.5408

 אבי בר מסדה

 

 בתנאי מולקולארית ביולוגיה

 עקה

 עימאד' , דר221.4443

 שמס,

 של המסתורין: סקס מדוע

 סקסואלית רקומבינציה

 לבנת עדי' דר 221.4400

13:00-

14:00 

 פורום תלמידי מחקר

 ,פרופ' משה ענבר 221.4016

14:00-

15:00 

 התנהגות של אבולוציה 

 ,221.4019 לבנת עדי' דר

15:00-

16:00 

יסודות האבולוציה 

 המולקולארית

 דר' אייל פריבמן 221.4412

 

   

16:00-

17:00 

 ומנגנוני עוברית התפתחות 

 אבולוציה

    17:00-18:00 רשף, רמי' דר 221.4422

 

 

 

                                

 



 סמסטר ב' -מסלול ביואינפורמטיקה  –מערכת שעות של החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית 

 יום חמישי יום שלישי    יום שני 

8:00-

9:00 

 אקולוגיה של אוכלוסיות

  דר' ניר ספיר 221.4004

 איתי בלוך(-)מתרגל 

 

שיטות הסתברותיות 

 בגנומיקה

פרופ' שגיא  221.4436

 שניר 

 מיקרוביאלית אבולוציה

דר' שרית  221.4022

 אברני

  אבולוציה כאלגוריתם למידה  

 פרופ' שגיא שניר   221.4440

9:00-

10:00 

10:00-

11:00 

 שעונים ביולוגיים

 פרופ' ערן טאובר 221.4023 

 צמחים מחלות

 ציון' פרופ 221.4018  

 פחימה

 

 מבוא לעצי תורשה 

 פרופ' שגיא שניר,  221.4416 

11:00-

12:00 

 

12:00-

13:00 

  סמינר מחלקתי באבולוציה

' ופרופ  לבנת עדי' דר 221.5105 

 טאובר,  ערן

 –צמחים  מחלות תרגול 

  תרגול

 221.4018 

 

 R קורס

דר' אבי  221.5408

 בר מסדה

 

 של המסתורין: סקס מדוע

 סקסואלית רקומבינציה

 לבנת,  עדי' דר 221.4400 

13:00-

14:00 

 תלמידי מחקרפורום 

 ,פרופ' משה ענבר 221.4016 

 

14:00-

15:00 

   התנהגות של אבולוציה 

 , 221.4019 לבנת עדי' דר

15:00-

16:00 

 יסודות האבולוציה המולקולארית

 דר' אייל פריבמן 221.4412 

   

16:00-

17:00 

 ומנגנוני עוברית התפתחות 

  אבולוציה

-17:00 רשף רמי' דר 221.4422 

18:00 

     

 

 


