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 תיאור המחלקה
 –חומי החיים ודינמית. היא נוגעת בכל ת תחומית, עתירת ידע-התעשייה הביוטכנולוגית היא רב

לתועלתו של האדם.  ייםולוגהליכים ביים ותבחומרשימוש עושה  ו -ה ומזון איכות הסביברפואה, 
וההנדסה.  הכימיה, בתחומי הביולוגיהוטכנולוגיים תעשייה זו מבוססת על חידושים מדעיים 

לייצר ולתרגם ממצאים ישכיל מיומן בתחום המדעים וההנדסה, שכוח אדם  דורשתחום זה 
 .יםומוצרלתהליכים  דעייםמ

וידע ים בעלי רקע רחב דסמהנ להכשירהיא ללה ביוטכנולוגיה במכהנדסת חלקה למטרת המ
הסטודנטים  .בתעשייה הביוטכנולוגיתבמחקר ושיוכלו להשתלב  ,תחומים שוניםמעמיק ב
 תיאורטית ומעשית במדעי היסוד, מדעי החיים, הנדסה וביוטכנולוגיה.מקבלים הכשרה במחלקה 

 חות כדלקמן: מי ידע והתמת שלושה תחותכנית הלימודים כולל

 ה. כימיו אנגלית מחשבים,יקה, סטטיסטיקה, יסה, פמתמטיקהיסוד:  ימדע
 ביוכימיה, מיקרוביולוגיה, הנדסה גנטית,מדעי הטבע: ביולוגיה תאית ומולקולרית, גנטיקה, 

 .אימונולוגיה, טכנולוגיות תאים ורקמות וביולוגיה של התא
גיה, ואנרמסה ן ם, בקרה, מאזמכניקת זורמי, הביוטכנולוגי תהנדס לוגית:מדעי ההנדסה הביוטכנו

 ודיאגנוסטיקה.  ותהליכי הפרדה ,תהליכי תסיסהמעבר חום, 

ביוטכנולוגיה  מאפשרים העמקה בנושאים הבאים: ביוטכנולוגיההתחומי לימודי התמחות ב
 .יה פרמצבטיתביוטכנולוג של מזון,כנולוגיה יוט, בשל סביבה, ביוטכנולוגיה מולקולרית-תאית

רת התעשייה ת של הסטודנטים ועל הכמעשישרה מושם דגש על הכבמהלך הלימודים 
במעבדות, בלימוד  אינטנסיביתמתבטאת בהתנסות  הגישה היישומיתהביוטכנולוגית בארץ. 

טודנטים ם ובהכשרה מעשית של הסהתיאורטייהיישומים התעשייתיים של נושאי הלימוד 
 ר.חקו במכוני מבתעשייה א 'הסטאזבמסגרת 

ת יה הביוטכנולוגית ומעדכנת את תכני הלימוד והמעבדותעשיעם ההדוק  קשר המחלקה מקיימת
אקדמי סיון יבעל נ מגוון,במחלקה צוות הוראה בהתאם לחידושים ולצרכים של התחום. 

מאפשר הבמכשור משוכלל, דות מצויומרווחות וחדישות ה . המעבדות במחלקותעשייתי עשיר מאד
 עדכנית. נט להתנסות בעשייה מעבדתיתטודלכל ס

תעשייה, ב (". הבוגרים משתלביםB.Sc.תואר "בוגר במדעים ) מחלקה מקנים לבוגריםבדים הלימו
ובחברות ביוטכנולוגיות העוסקות בפיתוח תרופות, דיאגנוסטיקה,  מכוני מחקר ופיתוחב

ם גבוהים שיכים לתארימהבוגרים ממשימור הסביבה. כשליש טכנולוגיות של מזון, חקלאות ו
   ולם.בארץ ובע תיטאובאוניברס
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 תכניות לימודים
 

 הכוללות: * נקודות זכות 165 לצורך קבלת זכאות לתואר, על הסטודנט לצבור

  **( ובאקדמיה  תמחות בתעשיההקורסי חובה מחלקתיים )כולל נ"ז ה
 (4סמסטר מ החל ודנטהסט בחירת "יעפבהתאם להתמחות )ות קורסי חובת התמח

 נ"ז קורסים כלליים 6
 "ז ספורטנ 1
 נ"ז. 165  ורסי בחירה מחלקתיים להשלמתק

  

  .*נקודות הזיכוי לקורס הן כפי שנקבע בזמן לימוד הקורס וכפי שמופיע בגיליון הציונים
 
ים נוינו שי( יתכ7-8טרים ס)סמ התמחות בתעשיה ובאקדמיהה בתכניתבעקבות שינויים **
 .המומלצת ימודיםתכנית הלב

 

לפחות אחד מהם יהיה , בשפה האנגליתשני קורסים יחויב ללמוד , כל סטודנט הלימודיםבמהלך 
 * קורס תוכן

, ככלל, לא יינתנו פטורים ממקצועות יסוד/ליבה/מבואות 22.12.20בעקבות החלטת המל"ג מיום 
פים יש ליצור קשר סקדמית. לפרטים נובתכנית האהנלמדים  )על בסיס לימודים לא אקדמיים(

 .המחלקהעם 
 

 רים שבטבלאות לקיצומקרא 
 קורס צמוד - קו תחתית, נקודות זכו - נ"זשעות מעבדה,  - מגול, ת תרשעו - ת הרצאה,שעות  - ה
 
 

 א. לימודי חובה
 
 
 

 1סמסטר 
מס' 

 קורסה
 תנאי קדם והערות "זנ מ ת ה שם הקורס

  4.0 - 2 3 הגברלא 11001

  5.0 - 2 4 1 חדו"א 11003

 2.0 - 4 - 1  אנגלית מתקדמים ב 11058
 או 120-133ת ציון פסיכומטרי באנגלי

 אנגלית מתקדמים א' 11064
 85-99ציון פסיכומטרי באנגלית  - - 6 - 2 אנגלית בסיסי 11063

 - - 4 - 3    א' יםאנגלית מתקדמ 11064
 או 100-119ת ציון פסיכומטרי באנגלי

  אנגלית בסיסי 11063
  - - 2 4 4  אקדמית פיזיקהמבוא ל 11179 

  3.5 - 1 3 1 כימיה כללית ואנליטית 41014
  4.0 - 2 3 של התא גיהולויב 41113
  1.5 - 1 1 צוהר להנדסת ביוטכנולוגיה 41201

251961 
 

 1.0 - 2 - ותנדסימיומנויות יסוד ה
מתוך אחד  קורס 2 או  1חובה ללמוד בסמסטר 

 מסטר היצע הקורסים שיפורסם בתחילת כל ס
 ידהום ההוראה והלמע"י המרכז לקיד

  21 - 14 14 זיקה(נגלית, בפיקורסי מבוא באללא  ) סה"כ
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 134 ן ציו פסיכומטריתפטור מלא מקורסי אנגלית ניתן לסטודנטים שקיבלו במרכיב האנגלית בבחינה ה 1
 .ומעלה

   :גליתנאתנאי קבלה ב  2
מרכיב האנגלית בבחינה ב 85א וה במכללה יםמודללי לרישום זכות המקנה ,המינימלי וןהצי .א

 .ר"אמי/ ם"אמיר הפסיכומטרית/
ל "על יש בקשה לוועדת חריגים להתקברשאי להג 84-70נע בין  ציונו במרכיב האנגליתש מועמד .ב

אי הרישום הכלליים, נת", בכפוף להחלטת המחלקה ותנאי לדנט "עכסטותנאי".  אם יתקבל 
ראשון ללימודיו ולהציג את הציון "ר עד סוף הסמסטר האמי/יר"םרש להבחן בבחינת אמייד

 הנדרש בהתאם לדרישת המחלקה.
 

                               אמי"ר או אמיר"םדרש בבחינת יציג ציון נ לא במכללה ללימודיו וןאשהר הסמסטר סוף עד אם
 .קבלה תנאי מילוי אי עקב וודילימ יופסקו            

 
   המופיעות בשנתון  ת המחלקה לאנגליתחיווהנ הרישום לתנאי ףבכפו לעיל האמור כל   

 .בפרק "היחידה ללימודי אנגלית"
בפרק   וציוניעל פי לית אנגד של הימולה ללמוד את שרשרת חייבלה באנגלית סטודנט שעמד בתנאי הקב 3

 .בלהט בהערות בטם כפי שמפוריר"או במבחן אמ כומטריתבבחינה הפסי האנגלית
 .ף )בהתאם למספר הסטודנטים(ה ותמורת תשלום נוסבשנ מייםפעת  מתקיימים קורסי המבואו

 
ה מהם יהיד חלפחות אכש בשפה האנגליתשני קורסים יחויב ללמוד , כל סטודנט הלימודיםבמהלך *

) לסטודנטים  תבאנגלין קורסי תוכ 2  או וכן+ קורס תב' תקדמים  אנגלית מקורס  ן כלומר :תוכקורס 
 די אנגלית(בעלי פטור מלימו

 
ה במכינת קורס הכנ ומעלה או שעבר 75"ל וקיבל ציון יח 5ניתן פטור למי שלמד פיזיקה ברמה של   4

 הנדסה במכללה.-קדם
 

 םהממבחן פסיכומטרי ו מי שפטוריםבעברית, או לא פסיכומטרי  צעים מבחןבודנטים המטס  :ההער
ת, יידרשו לעבור בישראל )תיכון ומעלה( ששפת ההוראה בו אינה עברידים לימובוגרי מוסד 

 119 – 90קבל ציון יע"ל. מי שילפחות בבחינת  90ודים הוא ציון סף הקבלה ללימ  מבחן יע"ל.
ש"ש.  3 ליו בהיקף שאשון ללימודהר ברית בסמסטרריינות בעובור קורס אבבחינה, יידרש לע

בד ן, יהיה זכאי להירשם אליו שנית בסמסטר העוקב בלראשוטר הל בקורס בסמסשכסטודנט שי
 (34עמוד  4בשנתון, סעיף  1)לפרטים נוספים ראה פרק 

 

 2סמסטר 
 מס'

 הקורס
 וקורסים צמודיםקורסי קדם  נ"ז מ ת ה הקורס שם

 5.0 - 2 4 2 אחדו" 11005
 1א "ודח 11003
 לגברהא 11001

 3.0 1 1 2 ב1יקה זפי 11023
 זיקה אקדמיתיפא למבו 11179

 1א "חדו 31100

 1.0 2 - - כללית ואנליטית מעבדה בכימיה 41012
 1 ואנליטיתכימיה כללית  41014

 2אנליטית כימיה כללית ו 16410

 1 תיטילית ואנלכימיה כל 41410 3.0 - 2 2  2אנליטית כימיה כללית ו 41016
 1טית אנליכימיה כללית ו 41014 2.5 - 1 2 1 אורגניתיה כימ 41050
 ביולוגיה של התא 41113 2.5 - 1 2 אנטומיה ופיזיולוגיה 41135
 1חדו"א  11003 2.5 - 1 2 הסתברות וסטטיסטיקהא למבו 51701

  19.5 3 8 14  סה"כ
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 3סמסטר 

 ס'מ
 הקורס

 ורסים צמודיםקורסי קדם וק נ"ז מ ת ה הקורס שם

 4.0 - 2 3 ב תמשוואות דיפרנציאליו 11136
 אלגברה 11001
 2חדו"א  11005

 3.0 - 2 2 ב  תרמודינמיקה וקינטיקה 41041

 1א "חדו 11003
 אנליטיתכימיה כללית ומעבדה ב 12041
 2ית אנליטללית וכימיה כ 16410

 1רגנית כימיה או 41050 2.5 - 1 2 2ית רגנכימיה או 41060

 2כימיה אורגנית  60410 1.0 2 - -  יתנאורגמיה מעבדה בכי 41064

 3.5 - 1 3 קרוביולוגיה ימ 41231
 התא ביולוגיה של 41113
 יהבמיקרוביולוג ותמעבד 41232

 לוגיהיומיקרוב 41231  0.75 1.5 - - מעבדות מיקרוביולוגיה       41232

 3.5 - 1 3 יוכימיה ב 41305
 2ליטית נאלית וה כלכימי 16410

 2אורגנית  יהימכ 41060

 3.0 - 2 2 חומר ואנרגיה זןמא 41411
 ב1פיזיקה  11023
 ב נטיקהיוק תרמודינמיקה 41041

  21.25 3.5 9 15  סה"כ
 
 

 

 
 4סמסטר 

 מס'
 הקורס

 צמודיםוקורסים דם קורסי ק נ"ז מ ת ה הקורס שם

 3.0 1 1 2 ב2 יקהזפי 11026
 ב1פיזיקה  11023

 2חדו"א  00511

 1.0 2 - - וגיה מולקולריתולביב מעבדה 41162
 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית 41163
 יהמעבדות במיקרוביולוג 41232

 4.5 - 1 4 הנדסה גנטיתביולוגיה מולקולרית ו 41163
 מיקרוביולוגיה 41231

                                               ביוכימיה 05413

 3.5 - 1 3 אנזימולוגיהו מטבוליזם 41335
 2נית כימיה אורג 41060
 נטיקה ביתרמודינמיקה וק 41041

  ביוכימיה 05413

 1.5 3 - -  כימיהמעבדה בביו 41345
  כימיה אורגניתמעבדה ב 41064
 מטבוליזם ואנזימולוגיה 41335

 ואנרגיהמאזן חומר  41141 4.0 - 2 3 םזורמי מכניקת 41431

  2.0 2 - 1 תכנות הנדסי 41724

 להסתברות וסטטיסטיקהמבוא  51701 1.5 1 2 - וגיהנוליים לביוטכסטטיסט ליםמוד 51725

  021. 9 7 31  סה"כ
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 5ר מסטס

 מס'
 ורסקה

 וקורסים צמודיםרסי קדם וק נ"ז מ ת ה סרהקו שם

 2.0 - - 2 מונולוגיהיא 41181
 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית 41163
  אנגלית מתקדמים ב' 11058

 אימונולוגיה  14118 0.5 1 - - הוגימעבדה באימונול 41182

 קת זורמיםנימכ 41431 4.0 - 2 3 עקרונות מעבר חום 41412

41443 
ד בהנדסה וסי תבדה בפעולועמ

 כימית 
- - 2 1.0 

 מיםרזות מכניק 41431

 םות מעבר חונועקר 41241

41452 
סמינר מחלקתי בתהליכים 
  1 ביוטכנולוגיים תעשייתיים

 וגיה מולקולרית והנדסה גנטיתולבי 41163 נוכחות בתחו

 3.0 - 2 2  םהנדסת ביוריאקטורי 41506
 גיהקרוביולומי 41231
 גיהולומיאנזבוליזם ומט 41335
 מאזן חומר ואנרגיה 41411

 הנדסת ביוריאקטורים  41506 1 2 - - ביוריאקטוריםה במעבד 41507

 2.5 - 1 2 1כי הפרדה ילתה 41560
 הגיולומיאנזבוליזם ומט 41335
 ואנרגיה חומר מאזן 41411

 0.75 1.5 - -  1מעבדה בתהליכי הפרדה  41562
 ורגנית מעבדה בכימיה א 41064
 1תהליכי הפרדה  41560

  7514. 4.5 5 01  סה"כ

 
 
 

 6ר סמסט
 מס'
 רסהקו

 ודיםוקורסים צמקורסי קדם  נ"ז מ ת ה הקורס שם

 ב2פיזיקה  11026 3.0 1 1 2 ב3 יקהזפי 11027

 2.5 - 1 2 מסהמעבר  41415
 נות מעבר חוםעקרו 41412
 תכנות הנדסי  41724

41454 
לקתי בתהליכים ר מחנסמי

 2 ם תעשייתייםביוטכנולוגיי
  נוכחות בתחו

    בתהליכים   סמינר מחלקתי  41452
 1תיים שייים תעינולוגכביוט

 1 פרדהתהליכי ה 41560 2.5 - 1 2 2 הפרדה כיתהלי 41570

 אימונולוגיה  41181 2.0 - - 2 סטיקהדיאגנו 41640

41652 
ה בשיטות הפרדה מעבד

 יקהוסטודיאגנ
- - 3 5 .1 

 1הפרדה  מעבדה בתהליכי 41562
 2תהליכי הפרדה  41570

 דיאגנוסטיקה 04164

 מודלים סטטיסטיים לביוטכנולוגיה 51725 2.0 - - 2 גיהת איכות לביוטכנולוהבטח 51728

  13.5 4 3 10  סה"כ

 
 
 
 
 



 85 טכנולוגיהיודסת בהמחלקה להנ

 
 
 
 
 

  7סמסטר 
 מס'

 הקורס
 וקורסים צמודיםקורסי קדם  נ"ז מ ת ה הקורס שם

 2.5 - 1 2 נולוגיהמבוא לבקרה לביוטכ 21312
 ב יפרנציאליותד משוואות 11136
 ב2יקה זיפ 11026

 1.5 - 3 - פרויקט בביוהנדסה 41470
 נות מעבר חוםעקרו 41412
 הנדסה ביוטכנולוגית  41505

 2דה הפר תהליכי 04157

 2.5 - 1 2 הנדסת ריאקטורים כימיים וביולוגיים 41524
 ר חוםמעבעקרונות  41412
 הנדסה ביוטכנולוגית 41505

41525 
-מעבדה בהנדסה תהליכית

 ביוטכנולוגית )פיילוט(
1 1 3 3.0 

 2רדה תהליכי הפ 41570
 ים וביולוגייםטורים כימיהנדסת ריאק 41524
  יהביוכיממעבדה ב 41345

 הנדסה ביוטכנולוגית  41505 2.0 - - 2 צור תעשייתיי"פ ליעבר ממומ 41540

41711 
מדעית ושימוש במאגרי מידע  יבהכת

 בביוטכנולוגיה
  פרוייקט בביוהנדסה 41470  0.5 - 1 -

41730 
 GMP -וטוריות ולדרישות רג

 לוגיהכנווטבבי
0.5 1  1.0 

 נולוגיתטכוהנדסה בי 41505
  יהולוגביוטכנל הבטחת איכות 51728

  31 3 8 57.  כ"הס
 

 8סמסטר 
 מס'

 קורסה
 ז"נ מ ת ה הקורס שם

 
 וקורסים צמודיםקדם סי קור

ה ובאקדמיה יבתעשיהתמחות  41750
 )סטאז'(*

- - - 
וחובת ההתמחות של כל קורסי החובה קדם:  16.0

 הלימודיםכנית תו
  16.0     סה"כ

 התמחות.הורסי ק ה בסיום כל הקורסים בתכנית הלימוד כוללנ* מות
 דת הסטאז'.עבויל לרשאים ללמוד קורסים במקב אינםבסמסטר זה הסטודנטים   
 

 ותי התמחודב. לימ
ללמוד  נטהסטוד. בנוסף, על חובהה יקורסאת כל בו וללמוד אחד  התמחותלבחור מסלול נדרש ט הסטודנ

 דות הזכות בתואר נקו ןיימנ על מנת להשלים את, כפוף לתנאי הקדםב ,ירהחמת קורסי הבמרשיקורסים 
 הבחירהסי קור ל.לוודנטים הנרשמים למסהסטספר ל התמחות מותנית במויחת מסלתפלפחות.  165 -ל

  . ינימלנית במספר נרשמים מיאינם ניתנים בהכרח כל שנה או בכל סמסטר ופתיחתם מות

 
 קורסי חובה

 לוגיה של סביבהוחות בביוטכנהתמ
מס'  שם הקורס ה ת מ ז"נ וקורסים צמודים םקורסי קד

 הקורס
 41242 בתיתסבידסה מעבדה בהנ - - 2 1.0 של מים כימיה  41900

 41672 הסביבשל מזון ו מיקרוביולוגיה 2 2 - 3.0 ולוגיהיקרובימ 41231

 היבסבזון ושל מ מיקרוביולוגיה  67241
 הימיקרוביולוגמעבדות ב 41232

ן ביולוגיה של מזוומעבדה במיקר - - 2 1.0
 בהביוס

41677 

 41900 כימיה של מים 2 1 - 2.5 ב תרמודינמיקה וקינטיקה  41041
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 המיקרוביולוגי 41231
 הסביבשל מזון ו לוגיהמיקרוביו  67241

 הנדסה ביוטכנולוגית  41505

במים  פולטיכות לומערתהליכים  3 2 - 4.0
 ושפכים

41911 

 
 בביוטכנולוגיה של מזוןת והתמח

  ס'מ
 קורסה

 ת ה קורסה שם
 

 וקורסים צמודיםקורסי קדם  ז"נ מ

 יהביוכימ  05413 3.0 1 1 2 זוןור מות טכנולוגיים בייצנעקרו 41667

 מזון ורבייצ עקרונות טכנולוגיים 41667 3.25 1.5 1 2 כימיה וטכנולוגיה של מוצרי מזון 41668

 גיהולנזימומטבוליזם וא  53341 2.5 - 1 2 ית של מזוןמלאנליזה כי שיטות 41669

 הלוגימיקרוביו 41231 3.0 - 2 2 הבסבישל מזון ו מיקרוביולוגיה 41672

41677 
ן יה של מזוביולוגרומעבדה במיק

 וסביבה
- - 2 1.0 

 הביבסשל מזון ו מיקרוביולוגיה  67241
 ולוגיהבימיקרומעבדות ב 41232

 
 תרופתית-מולקולרית יוטכנולוגיהבבהתמחות 

 מס'
 רסקוה

 וקורסים צמודיםי קדם קורס ז"נ מ ת ה הקורס שם

 טיתגנולקולרית והנדסה ה מלוגיביו 41163 2.5 - 1 2 גנטית ההנדס 41174
 בביולוגיה מולקולרית מעבדה 41162

 גנטיתהנדסה  44117 1.0 2 - - מעבדה בהנדסה גנטית 41175
 תיה מולקולרימעבדה בביולוג 41162

 ביות תאיםתרטכנולוגיות של  41262
 יםריוטאאוק

 יתסה גנטנדביולוגיה מולקולרית וה 41163 3.0 2 2 1

 2.5 - 1 2  פרמקולוגיה 41383
 הנזימולוגייזם ואולמטב  41335
 יולוגיהיזאנטומיה ופ  41135

 רמקולוגיהפ  31384 0.75 1.5 - -  גיהמעבדה בפרמקולו 41384

 יהימולוגזזם ואנמטבולי 41335 3.25 0.5 2 2 ציה של תרופותלימיה ופורמוכ 41632

 פרמקולוגיה  41383

 
 

 רהחיקורסי ב
 

ס' מ שם הקורס ה ת מ ז"נ יםוקורסים צמודי קדם רסקו
 רסהקו

 251504 * גישת ההזנק הרזה -הנדסת יזמות  2 - - 2.0 ביוכימיה 41305

 251506 * ין רוחניימבוא לקנ 2 - - 2.0 אנזימולוגיהו ליזםומטב 41335
 251507 * תמבוא ליזמו 1 - - 1.0 

 251508 * יזמי הזנקלמעסקי  וןתכנ 2 - - 2.0 מבוא לכלכלה 51605
 251509 חשיבה המצאתית 2 - - 2.0 ולוגיהיממטבוליזם ואנז 41335
 ביוכימיה 41305

2.0 - - 2 
נים פ ותיזמבוא לניהול חדשנות ומ

 * ארגונית
251512 

 251513 *תיתטשיחשיבה יצירתית  2 - - 2.0 זימולוגיהמטבוליזם ואנ 41335
 251514  *וסטיפ מבוא לפיתוח אב 2 - - 2.0 הגיואנזימולו םמטבוליז 41335

 2אורגנית כימיה  41060
 ב נטיקהינמיקה וקיתרמוד 41041

 41081 ולימריםכימיה של פ 2 1 - 2.5

 סה גנטית גיה מולקולרית והנדלוביו 41163
 לריתקומעבדה בביולוגיה מול 41162

 41174 נטית גהנדסה  2 1 - 2.5

 יתטגנ הנדסה 44117
 לוגיה מולקולריתיובדה בבמע 41162

 41175 טיתגנה הנדסמעבדה ב - - 2 1.0
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 והנדסה גנטיתביולוגיה מולקולרית  41163
 סיתכנות הנד  41724

 41195 ביואינפורמטיקה 2 1 - 2.5

 41242 תיתיבמעבדה בהנדסה סב - - 2 1.0 יה של מיםכימ 41900

 1 2 2 3.0 לקולרית והנדסה גנטיתגיה מווביול 41163
 של תרביות תאים ותנולוגיטכ
 41262 םיוטריוקאא

 לוגיהם ואנזימוטבוליזמ 41335
 יולוגיהיזאנטומיה ופ 41135

 41383 יהפרמקולוג 2 1 - 2.5

 41384 ה בפרמקולוגיהמעבד - - 1.5 0.75 יהקולוגפרמ 34138

 2נית רגכימיה או 41060
 גיהיזיולופנטומיה וא 41135

 41591 םרישל ביוחומ יישומים 2 - - 2.0

 ולוגיהטכנביו הנדסתצוהר ל 41201
 מיקרוביולוגיה 41231
 וגיה מולקולריתביול 41163

 41602 ולוגיה בצמחיםנביוטכ 2 - - 2.0

 יהימולוגמטבוליזם ואנז 41335
  2ת אורגניה כימי 41060
 ית והנדסה גנטיתביולוגיה מולקולר 41163

 41626 חלבונים  סתדנה 2 - - 2.0

  מולוגיהזיזם ואנליוטבמ  41335
 הוגימקולפר  41383

 41632 של תרופותה מיה ופורמולציכי 2 2 0.5 3.25

 41667 עקרונות טכנולוגיים בייצור מזון 2 1 1 3.0 ביוכימיה 05413

 41668 וןצרי מזוכימיה וטכנולוגיה של מ 2 1 1.5 3.25 מזוןם בייצור ולוגייכנעקרונות ט 41667

 41669 ת של מזוןימיזה כשיטות לאנלי 2 1 - 2.5 וגיהולמזים ואנמטבוליז 41335

 41672 וסביבה מיקרוביולוגיה של מזון 2 2 - 3.0 וגיהולמיקרובי 41231
 היבסבון ושל מז מיקרוביולוגיה 67241

 הרוביולוגית במיקדומעב 41232
1.0 2.0 - - 

ון זה במיקרוביולוגיה של ממעבד
 יבהוסב

41677 

 41900 מיםכימיה של  2 1 - 2.5 טיקה בינקו נמיקהתרמודי 41041

 ולוגיהמיקרובי 41231
 הסביבשל מזון ו יקרוביולוגיהמ  67241

 ביוטכנולוגית סהדהנ 41505
במים  פולות לטיומערכתהליכים  3 2 - 4.0

 יםושפכ
41911 

 41763 **1 מחקרפרויקט  - - - 2.0 אישור יועץ אקדמימותנה ב
 41764 **2 רמחקיקט רופ - - - 2.0 קדמימותנה באישור יועץ א

 
  2 כימיה אורגנית 41060

2.5 - 1 2 
עת לקבית מומתקדיזיקליות יטות פש

 ***ולקולותמבנה מ
43130 

 מטבוליזם ואנזימולוגיה 41335
 אימונולוגיה 41181
 ה גנטיתיה מולקולרית והנדסוגביול 41163

2.0 - - 2 
י הביוכימי והתאלרי, המולקו הבסיס

 של מחלות***
43407 

 51605 דסיםמהנלה ללככמבוא ל 2 - - 2.0 

 .  ותבץ קורסי היזמ"ז ממקנ 2מותר ללמוד עד *

 אים המפורטים בפרשיית הלימוד.שור יועצת ובכפוף לתנמותנה באי**

 ט שונים.נ"ז בקורסי פרויק 5ד בור עלצרשאי סטודנט ערה: ה

שור לאיפוף כ סכן הרישום לקור מו, כשניר הקורס בתוא חתמותנה בפתי – ר שניעם תוא * קורס משותף**
 יועץ אקדמי.
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 םדסאים מדופלמימה להנלימודי השל .ג
 

, ככלל, לא יינתנו פטורים ממקצועות יסוד/ליבה/מבואות 22.12.20בעקבות החלטת המל"ג מיום 
פים יש ליצור קשר סם נו. לפרטיקדמיתבתכנית האהנלמדים  )על בסיס לימודים לא אקדמיים(

 .המחלקהעם 
טרף עם קבלת יה או כימיה תרופתית יכולים להצוגנוליוטכאר הנדסאי בבעלי תום הנדסאי

י נאי קבלה וסדררטים בפרק תבהנדסה  לפי התנאים המפו נית הלימודים לתוארוכה, לתהדיפלומ
ז "נ 37 -מיים עד לסים אקדית להכיר ולפטור מקוראקה להנדסת ביוטכנולוגיה רשהרשמה. המחל

או ומעלה בקורס בודד  80ון משוקלל צילת בקב פטור מותניתזכאות לה הבאות.ת כמפורט בטבלאו
ושב המשוקלל יח ם קיים מבחן חיצוני הציוןנדסאות. בקורסים בהההמודי במקבץ קורסים מלי

 חן פנימי. בציון במ 50% -בחן חיצוני וציון במ 50%: באופן הבא
ל ציון משוקל ילים עםקבועות מקצור מקורסים במים לפטים אחרים זכאעלי תארהנדסאים ב

  ה.ולוגימחלקה להנדסת ביוטכנלפי החלטת ועדת קבלה של ה  80 -מ עלהלמ
 ל תנאי עבורע ילה יקבל פטורתח .האקדמיתתקבל להנדסה יפנה ליועצת הנדסאי מדופלם המ

 באחריותון, מי תקיבמצב אקד נ"ז 80 -ל ל והטבלה מטה. בהגיעו"הקורסים על סמך התנאים הנ
 ן לפטור מלא.  יוהצ טטוסית לשינוי סת האקדמעצות ליופנל

שתינתן בסמוך  "םת אמירבאמצעות בחינה ייעש קורסים בשפה האנגליתסיווג הנדסאים ל
 נה"ל.לתחילת ש

המקנים  לוגיהביוטכנואות דסים מלימודי הנורסק
 ומעלה 80מידה והציון בהם הוא בזכאות לפטור 

 מקבץ קורסים(רה של )ממוצע במק

תן ים נה בהלתואר בהנדס מודים לימסים  רקו
 לקבל פטור

 הקורסים שם הקורס או מקבץ
היקף 

ים לימוד
 ת(עו)ש

 מספר
 קורסה

 קורסשם ה
 נ"ז
 

 3.5  1ת לית ואנליטיכלכימיה  41014 224 אנליטיתכימיה כללית ו

 3.0 2ליטית אנלית וכימיה כל 41016  יקליתזכימיה כללית ופי

 41012  תיאנליטות ה בכימיה כללימעבד
 ליתה כלמעבדה בכימי

 ואנליטית
1.0 

 2.5 1גנית כימיה אור 41050 128 1כימיה אורגנית 

 2.5 2כימיה אורגנית  41060  2 כימיה אורגנית

 1.0  מעבדה בכימיה אורגנית 41064  2-ו 1ת ניה בכימיה אורגמעבד

 3.5 מיה ביוכי 41305 272   2מיה , ביוכי1ביוכימיה

 3.5 נזימולוגיה או ליזםמטבו 41335  םבוליזמט, וגיהולימאנז

 1.5 בדה בביוכימיהמע 41345  2ביוכימיה  1מיה ביוכי :מעבדות

 160 מעבדהלל כו 2 -ו 1מיקרוביולוגיה 
41231 
41232 

 4.25 ה כולל מעבדהיקרוביולוגימ

 4.0 התא וגיה שלביול 41113 48 ה של התאיביולוג

 ( 44510) 1ביוטכנולוגית הנדסה 
 (44520) 2ביוטכנולוגית נדסה ה

 1.0 ולוגיהמבוא להנדסת ביוטכנ 41200 48

 4.0 ייםללדים כלימו   

 1.0 ספורט   

 1.0 מיומנות למידה   

 37.25    סה"כ
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 כימיה תרופתיתנדסאות ם מלימודי הסיקור
ם הוא ציון בהם זכאות לפטור במידה והיהמקנ

 ם(סיורבץ קמקל ממוצע במקרה שמעלה )ו 80

 
ר בהנדסה בהם ניתן לקבל תואם  לורסים מלימודיק

 פטור

ם הקורס או מקבץ ש
 רסיםהקו

קף לימודים הי
 )שעות(

 מספר
 קורסה

 נ"ז שם הקורס

 3.5  1כללית ואנליטית  כימיה 41014 224 ת ואנליטיתכימיה כללי

 3.0 2ית אנליטומיה כללית כי 41016  מיה כללית ופיזיקליתיכ

לית כלה כימיב דהמעב
 אנליטיתו

 41012 
בכימיה כללית  בדהמע

 ואנליטית
1.0 

 2.5 1מיה אורגנית כי 41050 128 1מיה אורגנית כי

 2.5 2ית כימיה אורגנ 41060  2כימיה אורגנית 

 1.0 ימיה אורגנית כמעבדה ב 41064  2-ו 1גנית בכימיה אור דהמעב

 3 ה נרגיואר מאזן חומ 41411 176 3-ו 2, 1ת סה כימיהנד
 קדמתיה אורגנית מתכימ

( +כימיה 207010)
 (207031מדיצינאלית )

 2.5 מרים לישל פוכימיה  41081 80

 2.5  פרמקולוגיה 41383 64 גיה פרמקולו
 0.75 ולוגיה מעבדהפרמק 41384   ה בפרמקולוגיהמעבד
ה של התא וביולוגיה יביולוג

 קולרית מול
 4.0 יה של התאביולוג 41113 96

פתית ה תרומיכיוא למב
(207006) 

ה הפרמצבטית בארץ ישיהתע
 (207027ובעולם )

 1.0 וטכנולוגיהבינדסת מבוא לה 41200 48

 1.0 מידענותוה מדעית מידע כתיב 41710 70 גרי מידע וכתיבה מדעיתמא

 4.0 לימודים כלליים   

 1.0 ספורט   

 1.0 למידה מיומנות   

 34.25    סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


