
 אילן-אוניברסיטת בר  - התכנית למדעי המוח

 סטודנט/ית יקר/ה,

 התכנית למדעי המוח מברכת אותך על קבלתך ללימודים ומאחלת לך הצלחה. 

 :בר-ינאבתוכנת  להלן מספר הערות חשובות להצלחת הרישום

תכנית הלימודים הינה תכנית מובנית, הכוללת את כל הקורסים שהסטודנט חייב בהם  

-)א לפי שנים לתכנית מדעי המוח מורחבמדעי המוח. לצפיה ברשימת קורסים בתכנית ל

  ג( לחץ על הקישור הבא:

https://www.gondabrain.biu.ac.il/update/images/pdfsחבמור20%המוח20%/מדעי

 pdfתשעט.20%

 מדעי המוח מורחב - רישום לשנה א'

 פני הסטודנט/ית לשנה א' יפתח אשכול קורסי חובה אליו הוא/היא צריך/ה להרשם. ל

בנוסף, קיימים שני קורסי בחירה הפתוחים לרישום לשנה א' אך אין חובה להירשם 

 לקורסים אלו. 

ן המועד במערכת עבור לתשומת ליבך, יש להירשם לשעות המחלקתיות לצורך שריו

 שיעורי השלמה אשר ייקבעו, בחנים וכו'.

 

לאחר ההרשמה לאשכול הקורסים של התכנית, יש לשבץ את יתר קורסי החובה, כגון 

 ואנגלית.  , קורס כללילימודי יסוד

 .אנו ממליצים לא להעמיס על תכנית הלימודים בשנה א'

 

 מדעי המוח מורחב -- ג'-רישום לשנה  ב' ו

  ביולוגי/ התנהגותי. –התמחות  ג' מבוססת על בחירת מסלול-הלימודים לשנה ב' ו תכנית

ג', יערוך/תערוך לעצמו/ה טיוטת מערכת שעות לפי ימים -כל סטודנט/ית שעולה לשנה ב' ו

 ושעות לסמסטר א' + ב' במסלול אליו הוא/היא שייך/ת.

אר ניתן לקחת במהלך נקודות זכות לתו 76את קורסי הבחירה הנדרשים לצורך השלמת 

 השנים ב' וג'.

 

כל סטודנט העולה לשנה ב' במסלול המורחב, יודיע על המסלול הנבחר, לרכזת התכנית, 

 בהקדם האפשרי, במייל: 

Brain.science@mail.biu.ac.il . 

 

 נקודות 76נדרשים לצבור סה"כ  מורחבבמסלול הלומדים לתואר ה םתלמידיהכל 

 ואנגלית(. , קורס כללילהשלמת התואר )לא כולל יהדות

 חישוב מספר הנקודות הוא על אחריות הסטודנט/ית!
 

 עבור המעבדות עליכם להצטייד בחלוק לבן וציוד נוסף, בהתאם לדרישות המעבדה. 
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 המוח חוקרייש לתאם מראש עם אחד מ - פרקטיקום מעבדה מתקדמת )שנה ג'(

)רשימה חוקרים נמצאת במרכז  את האפשרות לביצוע המעבדה המתקדמת אוניברסיטהב

 https://www.gondabrain.biu.ac.il/update/faculty.html .לחקר המוח(

שעות  2נקודות )  2עיות ומזכה ב שעות שבו 80 – 60המעבדה מחייבת עבודה בהיקף של 

יו ציון עד סוף שנת ה ג' ולקבל עלשנתיות(.  עליכם לסיים את הפרוייקט במהלך שנ

  .הלימודים השלישית

מוזמנים לבצע פרקטיקום כבר  (ומעלה 90תמידי שנה ב' מצטיינים )ממוצע ציונים מ 

 בשנה ב' באישור מורה אחראי פרקטיקום לכל מסלול.

 מצ"ב כנספח בהמשך.ע הפרקטיקום הנחיות לביצו

 

 

/ / פילוסופיהאנגלית)מדעי המחשב/ פיזיקה/ בלשנות  ראשיים-מסלולים דו

 : (פסיכולוגיה

במידה והינך לומד/ת או למדת קורס נוירואנטומיה )החל משנה"ל  –במסלולים אלו 

)מתוך  נקודת זכות 1בהיקף של  אחדבחירה קורס ל צורך ברישום ישתשע"ח(, בנוסף 

 .קורסי הבחירה המופיעים ברשימה באילנט(

בהתאם לתכנית  מופיעים באילנטהקורסים היש להירשם לכל   -לקורסי החובה

 של המסלול הנלמד. הלימודים 

 תכנית הלימודים המנחה הינה תכנית הלימודים של השנה בה התחלת את הלימודים.

 

 על כלל המסלולים בתכנית לבצע רישום לשעות מחלקה.

 

ייתכנו עדיין שינויים בימים ובשעות קיום הקורסים המתפרסמים  - ת לבכםלתשומ

 במערכת. 

 

  ,בברכה                                                                                                                       
 פרופ' חמוטל סלובין                            
 התכנית למדעי המוח תראש                        
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)שנים א,ב,ג( לתכנית המסלול המורחב  
https://www.gondabrain.biu.ac.il/update/images/pdfs/מדעי%20המוח%20מורחב%20תשעט.pdf 

 
מדעי המחשב –ראשי מדעי המח -מסלול דוה לתכנית  

https://www.gondabrain.biu.ac.il/update/images/pdfs/-דו%20ראשי%20מדעי%20המוח
 pdf.מדעי%20המחשב%20תשעט

 
פיסיקה –ראשי מדעי המח -לתכנית המסלול דו  

https://www.gondabrain.biu.ac.il/update/images/pdfs/-דו%20ראשי%20מדעי%20המוח
 pdf.פיסיקה%20תשעט

 
בלשנות אנגלית –ראשי מדעי המח -לתכנית המסלול דו  

https://www.gondabrain.biu.ac.il/update/images/pdfs/דו%20ראשי%20מדעי%20המוח-בלשנות%20תשעט.pdf 

 
פילוסופיה –ראשי מדעי המח -לתכנית המסלול דו  

https://www.gondabrain.biu.ac.il/update/images/pdfs/-דו%20ראשי%20מדעי%20המוח
 pdf.פילוסופיה%20תשעט
 

פסיכולוגיה –ראשי מדעי המח -סלול דו  
https://www.gondabrain.biu.ac.il/update/images/pdfs/-דו%20ראשי%20מדעי%20המוח
 pdf.פסיכולוגיה%20תשעט
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 עבור: תלמידי שנה ב׳ ו ג׳, מדעי המח
 

 פרקטיקום במדעי המח
 

 נהלי הפרקטיקום לתלמידי שנה שלישית במדעי המוח:
. מורה הקורס  לשנת תשע״ח למסלול ההתנהגותי ולמסלול הביולוגי הינו ד"ר רועי סלומון. 1  

 .roy.salomon@biu.ac.ilאימייל המרצה: 
התלמידים במסלול הביולוגי צריכים לבחור פרויקט עם דגש ביולוגי/ נוירופיזיולוגי בחקר המוח. התלמידים במסלול 

 ההתנהגותי
 צריכים לבחור פרויקט עם דגש פסיכולוגי/ התנהגותי.

דים, על הסטודנטים הרשומים . במהלך חופשת הקיץ או לכל המאוחר במהלך החודש הראשון של שנת הלימו2
בקורס לקבל מראש המעבדה בה יבצעו את הפרקטיקום את נושא הפרויקט והקשרו למדעי המוח. לאחר מכן, יש 

לפנות בדוא"ל למורה הקורס, ולקבל את אישורו שהמעבדה המבוקשת מתאימה להנחות פרוייקט בחקר המוח 
 במסלול הביולוגי או במסלול התנהגותי.  

החודש השני של שנת הלימודים, על הסטודנטים לשלוח תקציר )חצי עמוד( הכולל את שם הפרויקט ותאור  . עד סוף3
קצר של המחקר המתוכנן. מורה הקורס צריך לאשר הפרויקט ולאחר מתן האישור, הסטודנט יכול להתחיל את 

 המחקר.
יכול לכלול  איננוריים. הפרקטיקום ועליו לכלול חשיפה לנושאים מחק לפחותשעות  60. היקף הפרקטיקום הינו 4

 בצוע מטלות טכניות בלבד.
עמודים( המתאר את המחקר בו היו מעורבים  3. לאחר סיום עבודת הפרקטיקום הסטודנטים ייכתבו סיכום קצר )5

 ואת חלקם במחקר זה. הסיכום יוגש לראש המעבדה ולראש המסלול עד חודשיים לאחר סוף שנת הלימודים.
את הסעיפים הבאים: הסיכום יכלול  

  רקע מדעי –מבוא  

 שאלת ומטרות המחקר 

 תוצאות 
(. 50%( ומורה הקורס )50%. ציון הפרקטיקום יינתן ע"י ראש המעבדה )7  
( יוכלו להתחיל את 90-. הפרקטיקום הינו קורס חובה לתלמידי שנה ג'. תלמידים מצטיינים משנה ב' )ממוצע גבוה מ8

ור מורה הקורס.באיש -הפרקטיקום במהלך שנה זו  
את רשימת המעבדות ונושאי המחקר ניתן למצוא באתר מרכז גונדה לחקר המוח. לא יינתנו אישורים למעבדות  . 9

 מחוץ לאוניברסיטת בר אילן.
. מועד הגשת העבודה האחרון הוא בסוף שנת הלימודים השלישית )לתלמידי שנה ג(  או השנייה )לתלמידי שנה ב( 10  

. 01.10בתאריך   
 

 בברכה,
 פרופ' חמוטל סלובין

 ראשת התכנית למדעי המוח לתואר ראשון
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