
      5.5.19  שנה א'   סמסטר א'ביופיסיקה  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 
8:00-9:00 86-199-01 

 שעות מחלקה א'

 
 

84-109-01/03 
 מעבדה בכימיה אנליטית

 
 )פעם בשבועיים(

   
9:00-10:00 

10:00-
11:00  

86-147-02 
 1 לפיסיקאים מתמטיקה

86-147-03 
 1 לפיסיקאים מתמטיקה

 
86-115-01 

-11:00 מכניקה
12:00 

12:00-
13:00 

 
86-147-01 

 1 מתמטיקה לפיסיקאים
  

84-102-01 
 אורגנית א'כימיה אי 

84-101-01 
 כימיה כללית א'

 
13:00-
14:00 

14:00-
15:00 84-102-01 

 כימיה אי אורגנית א'

 
84-101-02 

 כימיה כללית א'

 
84-101-03 

 כימיה כללית א'

84-102-03 
 כימיה אי אורגנית א'

 

 
86-147-01 

-15:00 1מתמטיקה לפיסיקאים 
16:00 

16:00-
17:00 84-102-02 

 כימיה אי אורגנית א'

 
86-115-01 

 מכניקה
  

 
86-115-03 

 מכניקה
17:00-
18:00 

18:00-
19:00 

  
84-199-01 

   שעות מחלקה
19:00-
20:00 

 ילתר סמינר מעבדה הרצאה

 



 'בסמסטר    ביופיסיקה  שנה א'

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

8:00-9:00  

86-148-02 
 מתמטיקה

 2יסיקאים לפ

84-103-02 

 כימיה כללית ב'
 

84-104-02 
 מבוא לכימיה אורגנית

84-109-01/03 
 מעבדה בכימיה

 אנליטית
 

 )פעם בשבועיים(

 86-199-01 
 שעות מחלקה א'

 9:00-10:00 
86-156-01 

 הסתברות וסטטיסטיקה

10:00-
11:00 
 86-148-01 

 2מתמטיקה לפיסיקאים 
01-103-80 

 ביולוגיה של התא

86-120-02/03 
 חשמל ומגנטיות

 

80-146-08 
 מבוא לביוכימיה

11:00-
12:00 
 

80-146-01 
 מבוא לביוכימיה

12:00-
13:00 
 

80-146-01 
 מבוא לביוכימיה

84-103-01 
  כימיה כללית ב' 

 
86-156-01 

 הסתברות וסטטיסטיקה

84-103-03 
 כימיה כללית ב'

 

13:00-
14:00 

 

  
84-104-01 

 לכימיה אורגניתמבוא 

84-104-03 
 מבוא לכימיה אורגנית

14:00-
15:00 

   
86-148-01 

 2מתמטיקה לפיסיקאים 
86-140-01 

-15:00 מטלב לפיסיקאים
16:00 

 
16:00-
17:00 
 

86-120-01 
 חשמל ומגנטיות

86-270-01 
 שיטות מתמטיות לביופיסיקאים

 
 

86-120-01 
 חשמל ומגנטיות

 

86-140-03 
 לפיסיקאים מטלב

 
17:00-
18:00 

18:00-
19:00 

 
86-156-02/04 

 הסתברות וסטטיסטיקה

86-270-02 
שיטות 

מתמטיות 
 לביופיסיקאים

84-199-01 
 שעות מחלקה

84-103-01 
 86-120-03 כימיה כללית ב' 

 חשמל ומגנטיות
86-148-03 

 2מתמטיקה לפיסיקאים 

19:00-
20:00 

 

 

 
 20:00-

21:00    



 סמסטר א''   ב שנה   ביופיסיקה

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

8:00-9:00  

 

86-299-01 

 שעות מחלקה
  

84-205-01 

  כימיה אורגנית א'

 9:00-10:00 

10:00-11:00 

 
84-205-01 

  כימיה אורגנית א'

84-205-03 

 כימיה אורגנית א'

 

 
11:00-12:00 

86-232-01 

 מעבדה ממוחשבת

 

 

12:00-13:00 
  

80-201-01 

 ביוכימיה א'
 

 

13:00-14:00 

14:00-15:00 
80-201-01 

 ביוכימיה א'

84-205-02 

 כימיה אורגנית א'
84-208-01 

שיטות מעבדה בכימיה 
 אורגנית לביופיסיקה

86-209-01 

 גלים

 

15:00-16:00 

 

16:00-17:00 

80-201-02/03 

 ביוכימיה א' 
 

86-207-01 

  3מתמטיקה לפיסיקאים 

17:00-18:00 
 86-207-01 

 3מתמטיקה לפיסיקאים 
18:00-19:00 

 

 

84-299-01 

 שעות מחלקה
84-299-01 

 שעות מחלקה 

 

86-209-02 

 גלים
19:00-20:00 86-207-03/04 

 3מתמטיקה לפיסיקאים 
20:00-21:00     

 ילגתר סמינר מעבדה הרצאה

 



 'ב סמסטר'   ב שנה   ביופיסיקה

 

 

 

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

8:00-9:00 
  

 

 

 

9:00-10:00  

86-232-03 

 תמעבדה ממוחשב 

10:00-11:00 

86-246-01 

 האופטיק 
 

84-225-03 

מבוא למכניקת הקוונטים  
 'א

11:00-12:00 

84-225-01 

מבוא למכניקת הקוונטים  
 'א

12:00-13:00 80-202-10 

 'ביוכימיה ב 
 

80-202-10 

 'ביוכימיה ב 
 

84-225-01 

מבוא למכניקת  

 'הקוונטים א
13:00-14:00 

14:00-15:00 84-206-01 

 'כימיה אורגנית ב 

86-246-02 

 האופטיק

84-206-03 

 'כימיה אורגנית ב

 

86-246-01 

 15:00-16:00 האופטיק 

16:00-17:00  

  86-248-05/06 
 אופטיקה

 ()אחת לשבועיים 

17:00-18:00  

18:00-19:00 
 

84-299-01 

 השעות מחלק 

84-299-01 

 השעות מחלק 
 

19:00-20:00 

20:00-21:00      



 'ביופיסיקה שנה ג' סמסטר א

 

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

8:00-9:00 

    
84-209-01 

 כימיה פיזיקלית א'
9:00-10:00 

10:00-
11:00 

80-338-01 

 נוירופיזיולוגיה תאית

80-208-01 

 גנטיקה כללית

  

80-338-01 

  נוירופיזיולוגיה תאית 

11:00-
12:00 

80-208-01 

 גנטיקה כללית

 
 

12:00-
13:00 

80-208-08 

 גנטיקה כללית 

 
84-997-01 

 ספקטרוסקופיה מגנטית

84-209-03 

 כימיה פיזיקלית א' 
13:00-
14:00 

 ביוכימיה פיסיקלית 80-382-02

 

14:00-
15:00 

 

 
 

 
 

  
 

15:00-
16:00 

 
80-382-01 

 ביוכימיה פיסיקלית

80-208-04/05 

 86-895-01 גנטיקה כללית 

 ביופיסיקה וננו פוטוניקה

 )בחירה(
16:00-
17:00 

84-209-01 

 כימיה פיזיקלית א'
   

17:00-
18:00 

86-895-02 

 ביופיסיקה וננו פוטוניקה

 )בחירה(
 

18:00-
19:00 

    



 'ביופיסיקה שנה ג' סמסטר ב

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

8:00-9:00 

 
86-399-01 

 שעות מחלקה
 

  

84-210-01 
 9:00-10:00 כימיה פיזיקלית ב'

80-231-02 

 ביולוגיה מולקולרית
 מעבדה 

10:00-11:00 
80-384-01 

 של אור וחומר ביופיסיקה

84-210-02 
   כימיה פיזיקלית ב'

11:00-12:00 

12:00-13:00 

  
84-210-03 

 כימיה פיזיקלית ב'
80-499-01 

 סמינריון מסלול ביופיסיקה
 

13:00-14:00 

14:00-15:00 

 

80-384-01 

 ביופיסיקה של אור וחומר
 

80-242-04/05 

ביולוגיה מולקולרית והנדסה 
 א'גנטית 

  

15:00-16:00 

 

80-384-02 

 ביופיסיקה של אור וחומר

16:00-17:00 

 
84-210-01 

 כימיה פיסיקלית ב' 

 

80-242-01 

ביולוגיה מולקולרית והנדסה 
 גנטית א'

 

 
 

17:00-18:00 

18:00-19:00   

 

84-399-01 

 שעות מחלקה

 
 

 


