
 בפ"' תשאסמסטר  –לוח מעבדות 

 221041410, קבוצת לימוד 7סמסטר 

ונעליים סגורות  הנוכחות במעבדה מחייבת חלוק עם שרוול ארוך, מכנס ארוך )או חצאית ארוכה(

 ללא עקבים. סטודנט שלא יופיע כראוי, לא ייכנס למעבדה!!!

 חפיפה בתאריכים !!!!תאריכי המעבדות אליהם נרשמתם, וודאו שאין לכם לכל שימו לב 

 ביצוע המעבדות מותנה בהנחיות משרד הבריאות

 41525 –הנדסה תהליכית ביוטכנלוגית )פיילוט( 

קבוצת  שעה יום תאריך מס' מע' שם המקצוע

 מעבדה

 שם המרצה

 לוברסקי ילנה 2 08:30 ב' 11.10.21 בטיחות מעבדה פיילוט 

 לוברסקי ילנה 4 08:30 ב' 11.10.21 בטיחות מעבדה פיילוט 

 ב' 18.10.21 1 פיילוט 

08:00 2 

מירום +  יואב

 ילנה לוברסקי

 ילנה לוברסקי 4 14:00 ב' 18.10.21 1 פיילוט 

 ב' 25.10.21 פרמנטורים פיילוט 

08:00 2 

מירום +  יואב

 ילנה לוברסקי

 ב' 1.11.21 2 פיילוט 

08:00 4 

יואב מירום + 

 ילנה לוברסקי

 ילנה לוברסקי 2 14:00 ב' 1.11.21 2 פיילוט 

 08:00 ב' 8.11.21 3 פיילוט 

2 

מירום +  יואב

 ילנה לוברסקי

 ילנה לוברסקי 4 14:00 ב' 8.11.21 3 פיילוט 

 ילנה לוברסקי 2 08:00 ב' 15.11.21 4 פיילוט 

 08:00 ב' 22.11.21 4 פיילוט

4 

מירום +  יואב

 ילנה לוברסקי

 ילנה לוברסקי 4 08:00 ב' 29.11.21 פרמנטורים  פיילוט

 ילנה לוברסקי 4 8:30 ב' 6.12.21 5 פיילוט

 ילנה לוברסקי 2 8:30 ב' 20.12.21 5 פיילוט

 

 

 

 

 

 

 



 41677 –מיקרוביולוגיה של מזון וסביבה 

 

מס'  שם המקצוע

 מע'

קבוצת  שעה יום תאריך

 מעבדה

 שם המרצה

מיקרוביולוגיה של מזון 

 וסביבה

לילך יסעור  1 8:30 'ה 21.10.21 1

 קרוח

מיקרוביולוגיה של מזון 

 וסביבה

 לילך סומר 2 8:30 ה' 21.10.21 1

מיקרוביולוגיה של מזון 

 וסביבה

 סומרלילך  2 8:30 ה' 4.11.21 2

מיקרוביולוגיה של מזון 

 וסביבה

לילך יסעור  1 8:30 ה' 4.11.21 2

 קרוח

מיקרוביולוגיה של מזון 

 וסביבה

 לילך סומר 2 8:30 ה' 11.11.21 3

מיקרוביולוגיה של מזון 

 וסביבה

רונית בן  1 8:30 ה' 11.11.21 3

 אברהם

מיקרוביולוגיה של מזון 

 וסביבה

 לילך סומר 2 8:30 ה' 18.11.21 4

מיקרוביולוגיה של מזון 

 וסביבה

רונית בן  1 8:30 ה' 18.11.21 4

 אברהם

מיקרוביולוגיה של מזון 

 וסביבה

 לילך סומר 2 8:30 ה' 25.11.21 5

מיקרוביולוגיה של מזון 

 וסביבה

רונית בן  1 8:30 ה' 25.11.21 5

 אברהם

מיקרוביולוגיה של מזון 

 וסביבה

 לילך סומר 2 8:30 ה' 2.12.21 6

מיקרוביולוגיה של מזון 

 וסביבה

רונית בן  1 8:30 ה' 2.12.21 6

 אברהם

מיקרוביולוגיה של מזון 

 וסביבה

 לילך סומר 2 8:30 ה' 16.12.21 7

מיקרוביולוגיה של מזון 

 וסביבה

רונית בן  1 8:30 ה' 16.12.21 7

 אברהם

 

 

 



 41262 - יםתרביות תא

מס'  שם המקצוע

 מע'

קבוצת  שעה יום תאריך

 מעבדה

 שם המרצה

 עמיתמיכל  1 13:50 א' 17.10.21 1 תרביות תאים

 מישלוב וייסביין 2 10:30 א'  17.10.21 1 ת תאיםותרבי

 פלורינה

 איריס בונשטיין 3 8:30 א'  17.10.21 1 ת תאיםותרבי

 מיכל עמית 1 13:50 א' 24.10.21 2 תרביות תאים

 מישלוב וייסביין 2 10:30 א' 24.10.21 2 תרבית תאים

 פלורינה

 איריס בונשטיין 3 8:30 א'  24.10.21 2 ת תאיםותרבי

 מיכל עמית 1 13:50 א' 31.10.21 3 תרביות תאים

 מישלוב וייסביין 2 10:30 א' 31.10.21 3 תרביות תאים

 פלורינה

 איריס בונשטיין 3 8:30 א'  31.10.21 3 ת תאיםותרבי

 מיכל עמית 1 13:50 א' 7.11.21 4 תרביות תאים

 מישלוב וייסביין 2 10:30 א' 7.11.21 4 תרביות תאים

 פלורינהפלורינה 

 איריס בונשטיין 3 8:30 א'  7.11.21 4 ת תאיםותרבי

 מיכל עמית 1 13:50 א' 14.11.21 5 תרביות תאים

 מישלוב וייסביין 2 10:30 א' 14.11.21 5 תרביות תאים

 פלורינה

 איריס בונשטיין 3 8:30 א'  14.11.21 5 ת תאיםותרבי

 מיכל עמית 1 13:50 א' 21.11.21 6 תרביות תאים

 מישלוב וייסביין 2 10:30 א' 21.11.21 6 תרביות תאים

 פלורינה

 איריס בונשטיין 3 8:30 א'  21.11.21 6 ת תאיםותרבי



 מיכל עמית 1 13:50 א' 28.11.21 7 תרביות תאים

 מישלוב וייסביין 2 10:30 א' 28.11.21 7 תרביות תאים

 פלורינה

 איריס בונשטיין 3 8:30 א'  28.11.21 7 תאיםת ותרבי

 מיכל עמית 1 13:50 א' 19.12.21 8 תרביות תאים

 מישלוב וייסביין 2 10:30 א' 19.12.21 8 תרביות תאים

 פלורינה

 איריס בונשטיין 3 8:30 א'  19.12.21 8 ת תאיםותרבי

 

 41175 –הנדסה גנטית 

מס'  שם המקצוע

 מע'

קבוצת  שעה יום תאריך

 מעבדה

 שם המרצה

 ערן בוסיס 1 12:50 ב' 22.11.21 1 הנדסה גנטית

 ערן בוסיס 1 12:50 ב' 29.11.21 2 הנדסה גנטית

 ערן בוסיס 1 12:50 ב' 6.12.21 3 הנדסה גנטית

 ערן בוסיס 1 12:50 ב' 13.12.21 4 הנדסה גנטית

 ערן בוסיס 1 12:50 ב' 27.12.21 5 הנדסה גנטית

 


