
 
 

 
 

 ביולוגיה-סגול לנוירו חוג

  (.M.Sc)  תכנית לימודים לתואר מוסמך האוניברסיטה במדעים

 מנדלסון אבי דוקטור : שני לתואר החוגית הוועדה ראש יושב

 

ביולוגיה, מדעי הרפואה או הנדסה, מדעי המחשב, המסלול המוצע מאפשר לסטודנטים מצטיינים, בוגרי 

מקבילים אחרים במדעי החיים והפסיכולוגיה לשלב ידע עיוני אינטגרטיבי יחד עם הכשרה  חומיםת

 ביולוגיה. -מעשית אינטנסיבית במחקר בתחום הנוירו

 חקר המנגנונים במערכת העצבים )מרמת הרשת העצבית עד לרמה התת־תאיתמסלול מתמקד בה

והמולקולרית( המעורבים ותומכים בהתנהגות. התוכנית משלבת שיטות מחקריות חדשניות, החל 

 מאנליזות מולקולאריות והנדסה גנטית, דרך רישום אותות חשמליים מתאי עצב ועד לשימוש בסורקי מוח. 

 התוכנית מיועדת למתעניינים בתחום חקר המוח, התנהגות, זיכרון ולמידה והפרעות פסיכיאטריות. 

( באקדמיה, בתעשיות הביוטכנולוגיה והתרופות Ph.Dבוגרי התוכנית יוכלו להשתלב במחקר מתקדם ).

בתחומי , כמו גם בהוראה אקדמית ביולוגיה והביולוגיה-ובמגוון תפקידי מחקר ופיתוח בתחום הנוירו

 . הביולוגיה ומדעי המוח

 קבלה תנאי

חומים תביולוגיה, מדעי הרפואה או הנדסה, מדעי המחשב, לתוכנית יתקבלו בוגרי תואר ראשון ב .1

 .ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחוץ לארץמקבילים אחרים במדעי החיים והפסיכולוגיה 

 .בכל אחד מהחוגים הנלמדים לתואר ראשון 80לפחות  של ציון סופי משוקלל .2

 .ראיון אישי בפני ועדת הקבלה החוגית .3

במידת הצורך ועדת הקבלה תקבע תכנית השלמה לכל סטודנט בהתאם לרקע האקדמי שלו. סיום  .4

הוא תנאי להמשך הלימודים עד סוף השנה הראשונה לתאר לפחות  85בציון לימודי ההשלמה 

 .בחוג

ואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב מועמד בעל ת .5

 .לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל,  .6

או   GREשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה־אשר פועלות באישור המועצה לה

 , לתקנון לימודים לתואר שניבלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. לפרטים נוספים, יש לפנות 

 , אוניברסיטת חיפה.אתר הרשות ללימודים מתקדמיםב
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 הלימודים משך

מירב משך הלימודים )כולל הגשת עבודת התיזה( הוא שנתיים. התוכנית הינה מרוכזת ודורשת השקעת 

 אין אפשרות לעבודה בהיקף משמעותי במקביל לתאר.מאמץ אינטלקטואלי אינטנסיבי. כן זמן וה

הצעת  את ולהגיששל שנת הלימודים הראשונה,  עד סוף סמסטר א' תלמידי החוג נדרשים למצוא מנחה

הצעת התזה חייבת להיות מאושרת עד פתיחת שנת הלימודים   .של אותה שנההתיזה עד סוף סמסטר ב׳ 

 .  ה של הסטודנטיהשני

 יה ללימודי הסטודנט.יעד סוף סמסטר קיץ של השנה השנמועד הגשת עבודת התיזה לשיפוט הוא 

 סטודנטים אשר לא יעמדו בלוחות הזמנים יהיו במצב אקדמי לא תקין.

 

 מבנה הלימודים

ביולוגיה הם במסלול א׳ בלבד, הכולל עבודה מחקרית -בנוירו  (.M.Sc)הלימודים בתוכנית לתואר שני

 שש"ס. 36של כולל בהיקף , ניסויית וכתיבת עבודת התיזה

 :תכנית הלימודים כוללת

 שעות שבועיות סמסטריאליות 18קורסי חובה המשותפים לכל תלמידי התוכנית בהיקף של  .א

 )שש"ס(.

בהם ישתתף כל תלמיד  )שש"ס( שעות שבועיות סמסטריאליות 6קורסי בחירה בהיקף של  .ב

 .בהתייעצות עם המנחה שלו לעבודת התיזה

העומדת תיזה, שעות שבועיות סמסטריאליות;  12בהיקף של  גמר מחקרית ביצוע עבודת .ג

התיזה תעבור שיפוט על  .תוגש כחיבור וכהרצאהואשר  ,בקריטריונים המדעיים המקובלים בתחום

 .מחוץ לחוגלפחות אחד מהם  ,ידי מנחה העבודה ושני שופטים

 .חוגי במשך שנתיים )ללא זיכוי שעות(ה חובה בסמינר נוכחות .ד

ולכל אורך סמסטר השני, בשנה הראשונה מההחל מעבדה, קבוצות הדרכה בנוכחות חובה ב .ה

 התואר, ללא זיכוי שעות.

ההשתלמות תינתן במהלך הסמסטר הראשון  –במעבדה״ ״בטיחות  –השתלמות עזר חובה  .ו

 לעבוד במעבדות והדרכה זו לא יוכל מושלא ישלי יםסטודנט .ללא זיכוי שעות ,ללימודים

 .נטיותהרלב

תלמידים, אשר במסגרת עבודת הגמר המחקרית שלהם יעבדו עם חיות מעבדה, יחויבו  .ז

 .ללא זיכוי שעות ,בהשתלמות ״הסמכה למחקר בבעלי חיים״



 
 

 
 

 :הלימודים מהלך

 'שנה א

 .שש"ס 18 –לימודי חובה 

 .שש"ס 6 –לימודי בחירה 

 ללא זיכוי שעות. סמינר חוגי

 .קורס בטיחות במעבדה )ללא זיכוי שעות(. הקורס הוא תנאי לתחילת עבודה במעבדות

כולל מחקר  לסטודנטיות.ים שעבודת המחקר שלהן.ם -קורס הסמכה למחקר בבעלי חיים )ללא זיכוי שעות(
 .בבעלי חיים

בקורסים שהוגדרו הוא  85ציון   רק לסטודנטים.יות שנקבעה עבורם.ן תכנית השלמות. -קורסי השלמה
 .'תנאי מעבר לשנה ב

 

 'שנה ב

 .(ללא זיכוי שעות) סמינר חוגי -לימודי חובה

 קבוצות הדרכה במעבדה )ללא זיכוי שעות(.

 בתקנון לימודים לתואר שנילפי כל הכללים וההנחיות המופיעים  -סיום כתיבת התיזה והגשה לשיפוט 

 .שש"ס( 12 –עבודה מחקרית קורס .  ), באתר הרשות ללימודים מתקדמים

מדרגת מרצה ומעלה.  בחוג בתחילת שנת הלימודים יפורסמו תחומי ההתמחות של כל חברי הסגל האקדמי

, במהלך הסמסטר הראשון ללימודיו, יחליט התלמיד על תחום המחקר בו הוא יבצע את עבודת התיזה

. במהלך הסמסטר השני ללימודיו יחל התלמיד בלימוד שיטות העבודה יפנה לאחד המנחים ויתקבל להנחיה

עד סוף הסמסטר השני ללימודיו, יגיש במעבדה בה בחר לבצע את מחקרו, ויבצע ניסויים מקדימים. 

 .בוועדה החוגית לתואר שניותאושר התלמיד באישור המנחה, הצעת מחקר שתידון 

מיד להתחיל בביצוע המחקר. אם יידרשו תיקונים, על לאחר אישור ההצעה על ידי הוועדה, יוכל התל

 התלמיד להגיש הצעה מתוקנת. 

 .בהתאם לאופייה של עבודת התיזה משותפים בחירת שני מנחיםלקיימת אפשרות 

  

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.haifa.ac.il/wp-content/uploads/2022/07/TakanonJune2022.pdf


 
 

 
 

 זמנים לוחות סיכום

 .סמסטרים( 4) לא כולל סמסטר קיץ, 'בסיום חובות לימודים )קורסים(: עד סוף שנה 

 . ' א' של שנה בסמסטר  סוףהגשת הצעת תזה: עד 

 .שנה ב' סמסטר הקיץ של סיום כל החובות כולל הגשת תזה לשיפוט: עד סוף

 

 :שני תואר ביולוגיה-נוירוב חובה קורסי

 :א׳ סמסטר

 

 :׳ב סמסטר

 שש"ס. 18ביולוגיה: -בחוג לנוירולתואר שני סה"כ קורסי חובה 

  

 הערות שש"ס  מרצה שם קורס  מספר קורס

 באנגלית ניתן(. 2מתוך  1) בחירה חובת 3 ד"ר שטרן שני ש"ת -Matlabמבוא לתכנות מדעי בשפת  222.4008

 באנגלית ניתן(. 2מתוך  1) חובת בחירה 3 ד"ר דודי דויטש ש"ת -לביולוגיים Python –קורס תכנות  222.4007

 חובה 4 פרופ' קרני אבי שיעור - ביולוגיה מערכתית-מבוא לנוירו 222.4002

רוזנבלום פרופ'  ש"ת -ביולוגיה תאית ומולקולרית-מבוא לנוירו 222.4000
 קובי

 חובה 3

221.4020 Experimental Design – ניתן באנגלית.. חובה 4 פרופ' ספיר ניר ש"ת 

 ניתןללא זיכוי שעות.  .ת נוכחותחוב 0 ד"ר דודי דויטש שיעור -סמסטר א -ביולוגיה -נוירו חוגי  סמינר 222.5113
 באנגלית.

 בטיחות במעבדה 222.4010
 

 עבודה במעבדות.תנאי לתחילת חובה.  0

 חיים -קורס הסמכה למחקר בבעלי 222.4012
 

 רק למי שנדרש 0

 הערות  שש"ס מרצה שם קורס  מספר קורס

 אבי קרניפרופ'  שיעור -כתיבה מדעית 225.4007
 פרופ' שרית לריש

 חובה 2

 ניתן באנגלית.. ללא זיכוי שעות נוכחותחובת  0 ד"ר דודי דויטש סמסטר ב -ביולוגיה-נוירוחוגי  סמינר 222.5114

 חובה.  2 פרופ' אדי ברקאי שיעור-נוירופיזיולוגיה של תאים ורשתות עצב 222.4032



 
 

 
 

 :שני תואר ביולוגיה-נוירוב בחירה קורסי

 

 שש"ס. 6 ביולוגיה:-לתואר שני בחוג לנוירו בחירהסה"כ קורסי 
 

תוך הקורסים הניתנים שעות שבועיות סמסטריאליות מ 6הסטודנט ירכיב מערכת שעות בהיקף של 

 .בחירההקורסי במסגרת 

 תכנית הלימודים תיקבע בהתייעצות מנחה עבודת התיזה. 

, שש"ס 36, להשלמת התואר לסך כולל של שעות שבועיות סמסטריאליות 6סך הכל היקף קורסי בחירה 

 שש"ס הם עבודת הגמר המחקרית )תיזה(. 12 -שש"ס הם קורסים ו 24אשר מתוכם 

הועדה החוגית לתואר שני ובהסכמת  יו"ר באישור ,תוכניות נוספות לתואר שנימבחירה קורסי ניתן לקחת 

  .וראש החוג הרלוונטי. חלק מקורסי הבחירה יוצעו אחת לשנתיים הבחירה קורסמורי 

 

 :התואר של הסופי הציון שקלול

 .ציוני הקורסים 30%

 .עבודת התיזה 50%

 .הפל בחינת גמר בע 20%

 

 

 04-8288420המעוניינים מתבקשים לפנות למזכירות החוג, טלפון: 

 nweizman@univ.haifa.ac.ilמייל: 

  

 :'סמסטר א

 הערות  שש"ס מרצה שם קורס  מספר קורס

 סטודנטים לפחות 10מותנה בהרשמה של  2 ד"ר אברהם מנדלסון שיעור - fMRIמבוא לעיבוד נתונים של  222.4127

  4 פרופ' גל ריכטר לוין שיעור -ביולוגיה של הפרעות במוח -נוירו 222.4203

  2 פרופ' רפי למפרכט שיעור - ביולוגיה התפתחותית-נוירו 222.4112

 :'סמסטר ב

 הערות  שש"ס מרצה שם קורס  קורס מספר

  2 פרופ' אבי שלמה וגנר שיעור -אנדוקרינולוגיה -נוירו 222.4101

  2 ד"ר אברהם מנדלסון שיעור - הבסיס המוחי של זיכרון בבני אדם 222.4126

 ניתן באנגלית. 2 ד"ר דודי דויטש שיעור - בביולוגיה המכונלמידת יישומי  222.4006

  2 פרופ' חנוך קפצן שיעור - לפסיכיאטריה מבוא 222.4009
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 .תחום ההתמחות יצוין על גבי תעודת המוסמך*

-בביו התמחות עם ביולוגיה-בנוירו (M.Sc) האוניברסיטה מוסמך לתואר לימודים

 .*אינפורמטיקה

 (eprivman@research.haifa.ac.il) פריבמן אייל ד"ר : אינפורמטיקה-מרכז המסלול לביו

 ד"ר דוד דויטש.ביולוגיה: -אינפורמטיקה בחוג סגול לנוירו-מרכז ההתמחות לביו

אינפורמטיקה הינו מקצוע צעיר, מתפתח וחשוב, שמקומו בענפי המחקר והתעשייה העתידיים הולך -ביו

וגדל. כמויות המידע הביולוגי המצטברות וההתפתחות המרשימה בענפי הביוטכנולוגיה הציבו אתגרים 

 חדשים בפני המדע והתעשייה, והובילו להתפתחות מקצוע בינתחומי זה. 

  .מתמודדת באמצעות אלגוריתמים מתמטיים ושיטות חישוביות עם שאלות ביולוגיותאינפורמטיקה -הביו

את  ביולוגיה-בנוירואינפורמטיקה היא להקנות לתלמידים לתואר מוסמך -מטרת תכנית ההתמחות בביו

עקרונות המחקר החישובי של נתונים ביולוגיים רחבי היקף, ובמיוחד רצפים גנומיים, ביטוי גנים, מבני 

 .נים, ורשתות מולקולריות בתאחלבו

 הקבלה תנאי

 או ביולוגיה, מדעי הרפואההנדסה, ב .B.Sc התכנית מיועדת לסטודנטים בוגרי תואר ראשון .1

 .מקצועות הבריאות והביוטכנולוגיה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחוץ לארץ

בקורס סטטיסטיקה או  80)ולפחות ציון של  80ממוצע ציונים משוקלל בתואר הראשון של לפחות  .2

 .ומעלה( בקורסים המתמטיים מהתואר הראשון 85שיטות מחקר(. כמו כן, תידרש הצטיינות )

 ראיונות אישיים בפני ועדת קבלה חוגית. .3

קבלת הסכמה של מנחה מרשימת המנחים של החוג, או מנחה ממוסד רפואי, מחקרי או אקדמי  .4

 .מוכר )נדרש מנחה מלווה מהחוג שישולב במחקר(

סטודנטים, שאינם בוגרי לימודי תואר ראשון במקצועות הנזכרים לעיל, יוכלו להתקבל ללימודי  .5

השלמה על פי החלטת ועדת הקבלה החוגית. הועדה תקבע את תכנית ההשלמה לכל סטודנט 

ומעלה, יהווה תנאי להמשך  85בהתאם לרקע האקדמי שלו. סיום לימודי ההשלמה, בציון 

 .הלימודים בחוג

בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב  מועמד .6

 .לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים

אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי  .7

או  GRE-אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה

תקנון לימודים לתואר לפרטים נוספים יש לפנות לבלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון )

 .(, באתר הרשות ללימודים מתקדמיםהשני
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 :הליך הקבלה

-בקשה לוועדת הקבלה של המסלול לביו שביולוגיה, על הסטודנטים להגי-לאחר קבלה לחוג סגול לנוירו

אינפורמטיקה. הבקשה תכלול את כל המסמכים שהוגשו לחוג, ומסמך הצהרת כוונות מאושר ע"י המנחה 

על סמך  .אינפורמטיקה מהווה מוטיב מרכזי במחקר זה-המיועד שמסביר את נושא המחקר ואיך הביו

אישית או לאשר קבלה על סמך המסמכים  ועדה תשקול האם לזמן את הסטודנט לפגישהומסמכים אלו ה

 בלבד.

 

 : כולל הלימודים מבנה

 .שעות שבועיות סמסטריאליות 18ביולוגיה בהיקף של -קורסי חובה של המסלול לנוירו .1

 שעות שבועיות סמסטריאליות. 9אינפורמטיקה בהיקף של -קורסי התכנית בביו .2

 בסמינריון מחקרי אחד, הכולל הגשת עבודה.להשתתף חובה אינפורמטיקה -קורסי התכנית בביובמסגרת  .3

 סטודנט שלא למד קורס תכנות במסגרת התואר הראשון נדרש לקחת קורס בתכנות. .4

התיזה תעבור שיפוט על ידי  .העומדת בקריטריונים המדעיים המקובלים בתחוםגמר מחקרית  ביצוע עבודת .5

שעות  12)קורס עבודה מחקרית בהיקף של  .מחוץ לחוגלפחות אחד מהם  ,מנחה העבודה ושני שופטים

 שבעיות סמסטריאליות(.

 .חוגי במשך שנתיים )ללא זיכוי שעות(ה חובה בסמינר נוכחות .6

ולכל אורך התואר, ללא החל מהסמסטר השני, בשנה הראשונה נוכחות חובה בקבוצות הדרכה במעבדה,  .7

 זיכוי שעות.

ללא  ,תינתן במהלך הסמסטר הראשון ללימודים ההשתלמות –״בטיחות במעבדה״  –השתלמות עזר חובה  .8

 .הרלבנטיות לעבוד במעבדות והדרכה זו לא יוכל מושלא ישלי יםסטודנט .זיכוי שעות

תלמידים, אשר במסגרת עבודת הגמר המחקרית שלהם יעבדו עם חיות מעבדה, יחויבו בהשתלמות  .9

 .ללא זיכוי שעות ,״הסמכה למחקר בבעלי חיים״

 יש להגיש את הצעת המחקר עד סוף סמסטר קיץ של שנה א' או מועד אחר בתאם להנחיית החוג.  .10

 

 .39סה"כ שעות שבועיות סמסטריאליות לתואר כולו )כולל עבודת התיזה(: 

  



 
 

 
 

 :אינפורמטיקה-בביו התמחות עם שני לתואר ביולוגיה-בנוירו חובה קורסי

 :א' סמסטר

 .(2מ  1)חובת בחירה  שש"ס 3 – תרגיל+שיעור -Matlab בשפת מדעי לתכנות מבוא 800222.4

 (.2מתוך  1 -שש"ס )חובת בחירה 3 -יעור+תרגילש -Python –קורס תכנות  .7400222

 .שש"ס 4 – שיעור -מערכתית ביולוגיה-לנוירו מבוא 222.4002

 שש"ס. 3 -תרגיל+שיעור -ומולקולרית תאית ביולוגיה-לנוירו מבוא 0222.400

221.4020 Design Experimental- 4 .שש"ס 

 .שעות זיכוי ללא -א סמסטר -ביולוגיה-נוירו חוגי סמינר 13222.51

 

 :ב' סמסטר

 שש"ס. 2 - שיעור – עצב ורשתות תאים של פיזיולוגיהרוינו .4032222

 שש"ס 2 – מדעית כתיבה 225.4007

 .שעות זיכוי ללא -ב סמסטר -ביולוגיה-נוירו חוגי סמינר  222.5114

 

 .ללא זיכוי שעות  -היא חובה לכל אורך שנות התואר שתתפות בסמינר החוגי הה** 

 

 :סמסטריאליות( שבועיות שעות 9 )לפחות אינפורמטיקה-לביו במסלול ההתמחות של קורסים

 :א׳ סמסטר – חובה קורס

 שש"ס. 3 –אינפורמטיקה -שיטות מחקר בביומבוא ל – 225.4408

 

 :׳א סמסטר – בחירה חובת קורסי

 .שש"ס 3 –אלגוריתמים בגנומיקה חישובית  -221.4424 .1

 )הוראה באנגלית(.שעות שבועיות סמסטריאליות.  2 -לוגנטיותסמינר בשיטות פי -221.4439 .2

 .)מועבר בין סמסטר א׳ לסמסטר ב׳( שש"ס 3 –אינפורמטיקה -סדנא בביו .3

 



 
 

 
 

 :ב׳ סמסטר – בחירה חובת קורסי

 )הוראה באנגלית(. . שעות שבועיות סמסטיריאליות 2 –יסודות האבולוציה המולקולרית  -221.4412 .1

 .שעות שבועיות סמסטיריאליות 2 –שעונים ביולוגיים  -221.4023 .2

 .שעות שבועיות סמסטיריאליות 2 –אבולוציה מיקרוביאלית  -221.4022 .3

 שעות שבועיות סמסטריאליות. 2 –מבוא לבניית עצי תורשה  -221.4416 .4

 שעות שבועיות סמסטריאליות. 2 –אבולוציה כאלגוריתם למידה  -221.4440 .5

 )הוראה באנגלית(. .שש"ס 3של R סטטיסטיקה בשפת  -221.5408 .6

 )הוראה באנגלית(. .שעות שבועיות סמסטריאליות 2 –מיפוי גנומי  -221.4453 .7

 

 

 :התואר של הסופי הציון שקלול

 .ציוני הקורסים 30%

 .עבודת התיזה 50%

 .הפל בחינת גמר בע 20%

 

 

 

 

על תוכנית הלימודים:  פרטים נוספיםל

bioinfo-page-http://sciences.haifa.ac.il/newsci/main/index.php/en/home 

  

 04-8288420המעוניינים מתבקשים לפנות למזכירות החוג, טלפון: 

 nweizman@univ.haifa.ac.ilמייל: 
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 (Ph.D)  הלימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

 פרופסור חנוך קפצן :יושב ראש ועדת הדוקטורט החוגית

 

להכשיר סטודנטים מצטיינים, בוגרי תואר שני תוך שימת דגש על מחקר תכנית הלימודים מיועדת 

 .אינטגרטיבי מהרמה המולקולארית/תאית ועד לרמות הארגון המערכתי וההתנהגותי

תחומי והפעלת שיטות מחקר -בהתאם, תכניות הלימודים והמחקר שמות דגש על מחקר בין

ודימות של  םאלקטרו פיזיולוגיייות, דרך רישומים וטכנולוגיות מגוונות, החל משיטות מולקולאריות וגנט

 .פעילות מוחית ועד מדידה וניתוח של התנהגות מורכבת

 

 תנאי קבלה

בתחומי מדעי החיים, ל או תואר מקבי( .M.Scשני )למסלול יתקבלו תלמידים מצטיינים בעלי תואר 

 אינפורמטיקה, מדעי הטבע או מדעי הרפואה, בעלי עבודת תיזה מאושרת. -ביוטכנולוגיה, ביו

כאשר הציון על עבודת  ,לפחות לתואר מוסמך 80בעלי ציון כללי ממוצע של  יתקבלו תלמידים

תלמידים שבידם עותק של מאמר שהתפרסם ממחקר המוסמך  )טוב מאוד(. פחותל  86 התיזה הוא

 .בכתב־עת מדעי בינלאומי, יזכו לעדיפותשלהם או כתב־יד שנשלח לפרסום 

 על המועמד להציג שתי המלצות מאנשי אקדמיה, אחת מהן ממנחה עבודת התיזה לתואר השני.

 

 תכנית המחקר והלימודים

משך תכנית המחקר והלימודים יהיה ארבע שנים. לקבלת התואר ״דוקטור לפילוסופיה״ ידרשו 

 :התלמידים למלא את התנאים הבאים

 מנחה ונושא מחקר א.

תלמידים העומדים בקריטריונים לקבלה, ידרשו להתקשר עם מנחה פוטנציאלי )חבר סגל בדרגת 

קבלה לדוקטורט תלויה   מרצה בכיר ומעלה עם קביעות באוניברסיטת חיפה( ולסכם על נושא המחקר.

הצגת  בהודעה של המנחה על נכונותו להנחות את הסטודנט ולדאוג לצרכי המחקר שלו. לפני

המועמדות, על הסטודנט להגיש תקציר של תכנית המחקר שיכלול הצגה של בעיית המחקר ושל 

 .שיטות המחקר העיקריות

  



 
 

 
 

 קורסים וסמינריונים ב.

  :שעות שבועיות סמסטריאליות 16במהלך לימודי הדוקטורט יחויב כל תלמיד בלימודי חובה בהיקף של 

 :קורסי חובה בשנה הראשונה

 ד"ר אבי מנדלסון. –שעות שבועיות סמסטריאליות(  2)אנגלית( )  כתיבה מדעית -

 .פרופסור מונא מארון  –שעות שבועיות סמסטריאליות(  2)סמינר מתקדם לתואר שלישי  -

 :(סמינרים אפשריים חמישהמתוך חובת בחירה ) לפי בחירהסמינרים 

 .שלמה וגנר' פרופ  –שעות שבועיות סמסטריאליות(  2)  פיזיולוגיים-סמינר במחקרים אלקטרו -

 .קובי רוזנבלום' פרופ  –שעות שבועיות סמסטריאליות(  2)  סמינר בנושאים מולקולריים בלמידה וזיכרון -

פרופסור אבי   –שעות שבועיות סמסטריאליות(  2סמינר פלסטיות ותהליכי למידה במוח האדם ) -

 .קרני

 .פרופסור גל ריכטר לוין  –שעות שבועיות סמסטריאליות(  2סמינר במוח ופסיכופתולוגיה ) -

 פרופסור רפי למפרכט. -שעות שבועיות סמסטריאליות( 2טכנולוגיות בחקר המח )סמינר  -

 

 .שנים מהתואר 3ההשתתפות בסמינרים החל משנה ב' ועד שנה ד' )כולל(. סך הכל 

כל סמינר .  )סמסטר א' + סמסטר ב'(הסמינרים הם שנתיים  ,למעט סמינר טכנולוגיות בחקר המח

 .בשנה שעות שבועיות סמסטריאליות 4שנתי מעניק סך הכל 

שעות    12במהלך התואר כולו, עד לצבירה של שונים על הסטודנט להשתתף בשלושה סמינרים

 .שבועיות סמסטריאליות

במידה .  כל שנה סמינר אחד בלבד סמינרים שנתיים, ניתן לקחת 3 -במידה והסטודנט בוחר ב

והסטודנט בוחר סמינר סמסטריאלי יהיה עליו לדאוג להשלים את השעות הסמסטריאליות 

שעות שבועיות  12 -החסרות, באמצעות השתתפות בסמינר נוסף, על מנת להגיע ל

 .סמסטריאליות

 .שעות שבועיות סמסטריאליות לתואר כולו )סמינרים + קורסי חובה בשנה הראשונה( 16סך הכל 

ארץ מההשתתפות חובה בסמינר החוג השבועי, בו מתארחים מרצים מאוניברסיטאות אחרות בנוסף, 

 .הסמינר החוגי אינו מזכה בנקודותמחו"ל.  ו



 
 

 
 

אותם בעבר או  .הקורסים הנ״ל אם כבר למדהיוכל לבקש קבלת פטור מאחד או יותר מת. סטודנט.ית

לתארים אחרים. החלטה על הענקת פטור תתקבל על ידי ועדת  םלימודיהקורסים מקבילים במהלך 

 בהסתמך על מסמכים שיוגשו לוועדה )סילבוס וגיליון ציונים(. הדוקטורט של החוג

 

 תכנית המחקר ואישורהג. 

 .במהלך השנה הראשונה יהיו התלמידים במעמד של תלמידי מחקר שלב א׳

 פי עלבמהלך השנה הראשונה יכתבו התלמידים את התוכנית המפורטת למחקר הדוקטורט באנגלית 

תכנית המחקר תהיה מקורית ובעלת  .החוג במזכירות , אותן ניתן לקבלדוקטורט וועדת של ההנחיות

הצעת המחקר תיבדק . ותכלול תוצאות ראשוניות סיכוי סביר לקידום הידע וההבנה בתחום הנחקר

קורא/קוראים חיצוניים, ותאושר על ידי ועדת הדוקטורט. לאחר אישור הועדה החוגית, יעברו  ידי-על

 .הסטודנטים למעמד של תלמידי מחקר שלב ב׳

 

 ח התקדמות"ביצוע המחקר ודו ד.

בתום כל שנה מיום אישור תכנית המחקר יגישו תלמידי המחקר דוח התקדמות לרשות ללימודים 

 .םמילפרסום במידה וקיי וידי המנחה. אל הדוח אפשר לצרף כתבי יד שנשלחמתקדמים, חתום על 

 .במהלך לימודיו הסטודנט יציג את עבודתו באחת מהמסגרות החוגיות

 

 הגשת עבודת דוקטור לשיפוט ה.

  :עם סיומו, יסוכם המחקר באחת משתי הדרכים הבאות

הפרסומים צריכים להיות פרסומים דוקטורט פרסומים בהתאם לתקנון לימודי תואר שלישי. ( 1)

שנשלחו/התקבלו בעיתונות מקצועית ברמה גבוהה, בהם הייתה לתלמיד תרומה משמעותית, הן 

בתכנון וביצוע הניסויים והן בכתיבתם. ככלל, תרומתו של התלמיד לעבודה תבוא לידי ביטוי בהיותו 

 .ון לימודי תואר שלישיבהתאם לתקנ, ראשון ברשימת המחברים או שותף שווה למחבר הראשון

  .בהתאם לתקנון הלימודים לתואר שלישיהמאמרים יהוו פרקים בעבודת הדוקטורט 

 .חיבור רגיל מונוגרפיה. במקרה כזה לא יכלול החיבור יותר ממאה עמודים )לא כולל נספחים(( 2)

 .התלמידים בהרצאה סמינריונית ידי-עלתוצאות מחקרי הדוקטורט יוצגו 



 
 

 
 

 לתואר שלישיתקנון הלימודים על פי הכללים וההנחיות בתהיה כתיבת עבודת הדוקטורט 

 המופיעים באתר הרשות ללימודים מתקדמים.

 

 שיפוט עבודת הדוקטור ו.

לאחר אישור הגשת העבודה לשיפוט על ידי הגורמים המוסמכים לכך, תועבר עבודת הדוקטור לרשות 

 .לתקנון תואר שלישיללימודים מתקדמים להמשך הליך השיפוט בהתאם 

 

 מסלול ישיר לתואר שלישי

מקיים מסלול ישיר לדוקטורט. מסלול זה מיועד לתלמידים מצטיינים בעלי ביולוגיה -חוג סגול לנוירו

ניתן לעבור למסלול ישיר   בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון. 90עם ממוצע לפחות   .B.Sc תואר

בכפוף לתקנון לימודי תואר ו בהמלצת המנחה לדוקטורט בתום השנה הראשונה ללימודי המוסמך

 .שלישי

  בציון מספרי.שש"ס  26היקף של קורסים בהישיר לדוקטורט יידרשו להשלים מכסת תלמידים במסלול 

 .תלמידי המסלול יגישו את הצעת המחקר שלהם לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודיהם

 

תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו בשלב המוסמך של מסלול הישיר לדוקטורט, ולהשלים את לימודי 

א' או ב', יהא רשאי לעשות זאת ובלבד שזכאותו לתואר שני במסלול הישיר טרם המוסמך במסלול 

אושרה. במקרה זה על התלמיד יהיה להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת 

 .התואר השני במסלול א' או במסלול ב', לפי העניין
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 :לישיש תואר ביולוגיה-נוירוב חובה קורסי

 :א׳ סמסטר

 

 :׳ב סמסטר

 
 (:5 מתוך 3) לישיש תואר ביולוגיה-נוירוב בחירה -חובת קורסי

 

 שש"ס. 16 ביולוגיה:-בחוג לנוירולישי לתואר שם סה"כ קורסי

מספר 
 קורס

 הערות שש"ס  מרצה שם קורס 

 כתיבה מדעית לדוקטורנטים 222.5001
Scientific Writing for PhD 

 אבי מנדלסוןד"ר 
Dr. Avi Mendelson 

 ניתן באנגלית. חובה.  2

 סמסטר א -ביולוגיה-נוירוחוגי  סמינר 222.5113
Neurobiology Seminar (departmental weekly Seminar)- Part A 

 .Dr ד"ר דודי דויטש
Dudi Deutch 

ת נוכחות ללא זיכוי חוב 0
 באנגלית. שעות. 

מספר 
 קורס

 הערות שש"ס  מרצה שם קורס 

 סמינר מתקדם לדוקטורנטים 222.5002
Advanced seminar for PhD students 

 פרופ' מונא מארון
Prof. Mouna Maroun 

 ניתן באנגלית. חובה.  2

 סמסטר ב -ביולוגיה-נוירוחוגי סמינר  222.5114
Neurobiology Seminar (departmental weekly Seminar)- Part B 

 דויטשד"ר דודי 
Dr. Dudi Deutch 

ת נוכחות ללא זיכוי חוב 0
 באנגלית. שעות. 

 :'סמסטר א

מספר 
 קורס

 הערות  שש"ס מרצה שם קורס 

 סמסטר א -סמינר פלסטיות ותהליכי למידה במח האדם 222.5007
Seminar in plasticity and learning processes- Part A 

 פרופ' אבי קרני
Prof. Avi Karni 

ניתן חובת בחירה.  2
 קורס שנתי.  .באנגלית

 סמסטר א -סמינר בנושאים מולקולריים בלמידה וזיכרון 222.5005
Seminar on molecular issues in learning and memory- Part A 

 קובי רוזנבלוםפרופ' 
Prof. Kobi Rozenblum 

ניתן  חובת בחירה.  2
 .קורס שנתי  . באנגלית

 סמסטר א -פיזיולוגיים-סמינר במחקרים אלקטרו 222.5003
Seminar in electrophysiological studies- Part A 

 שלמה וגנרפרופ' 
Prof.Shlomo Wagner 

ניתן  חובת בחירה.  2
 קורס שנתי. באנגלית

 סמינר טכנולוגיות  בחקר המח 222.5009
seminar on tdchnologies in brain research 

 פרופ' רפי למפרכט
Prof. Rafi Lamprecht 

ניתן חובת בחירה.  2
 קורס סמסטריאלי  באנגלית

 סמסטר א -סמינר במח ופסיכופתולוגיה 202.4459
Seminar in brain and psychopathology- Part A 

 לוין-גל ריכטרפרופ' 
Prof. Gal Richter-Levin 

ניתן  חובת בחירה.  2
 קורס שנתי..  באנגלית

 :'בסמסטר 
מספר 

 קורס
 הערות  שש"ס מרצה שם קורס 

 סמסטר ב -סמינר פלסטיות ותהליכי למידה במח האדם 222.5008
Seminar in plasticity and learning processes- Part B 

 פרופ' אבי קרני
Prof. Avi Karni 

ניתן חובת בחירה.  2
 קורס שנתי..  באנגלית

 סמסטר ב -סמינר בנושאים מולקולריים בלמידה וזיכרון 222.5006
Seminar on molecular issues in learning and memory- Part B 

 קובי רוזנבלוםפרופ' 
Prof. Kobi Rozenblum 

ניתן חובת בחירה.  2
 קורס שנתי..  באנגלית

 סמסטר ב -פיזיולוגיים-סמינר במחקרים אלקטרו 222.5004
Seminar in electrophysiological studies- Part B 

 שלמה וגנרפרופ' 
Prof.Shlomo Wagner 

ניתן חובת בחירה.  2
 קורס שנתי..  באנגלית

 סמסטר ב -סמינר במח ופסיכופתולוגיה 202.4460
Seminar in brain and psychopathology- Part B 

 לוין-גל ריכטרפרופ' 
Prof. Gal Richter-Levin 

ניתן חובת בחירה.  2
 קורס שנתי..  באנגלית


