
 ישראל | 5290002רמת גן, מיקוד  | אילן-אוניברסיטת בר | היחידה ללימודים בין תחומיים

Interdisciplinary Studies Unit |  raB-naaI yIisrBvinU | taman-naI, | 5290002  nvBara 

 אילן-אוניברסיטת בר  -התכנית למדעי המוח 
 

 סטודנטים יקרים,
 התכנית למדעי המוח מברכת אותכם על קבלתכם ללימודים ומאחלת לכם הצלחה. 

 בר:-להצלחת הרישום בתוכנת אינלהלן מספר הערות חשובות 
 

 תכנית הלימודים הינה תכנית מובנית, הכוללת את כל הקורסים שאתם חייבים בהם בתכנית למדעי המוח. 
 ,היא שנת החוקה המחייבת ולפיכך יש לשמור את תכנית הלימודים השנה בה מתחילים את הלימודים

 .בה מופיע פירוט הקורסים השנה בה התחלתם ללמוד,של 
כדי לעקוב אחר דרישות הלימודים לצורך מילוי החובות  כל התואר לאורךנא שימרו את תכנית הלימודים 

 .בתואר
 

 כאן חצו על הקישורג( לי-לפי שנים )א לתכנית מדעי המוח חד חוגילצפיה ברשימת קורסים 
 

 ן להיכנס לאתר המרכז לחקר המוחהשונים, ניתחוגיים  –תכניות הלימודים של המסלולים הדו בלצפיה 
לכם בקישור  את תכנית הלימודים של המסלול הרלוונטיפירוט המסלולים ""ב ולבדוק

https://gondabrain.biu.ac.il/ba_in_neuroscience 
 
 
 

 מדעי המוח חד חוגי -רישום לשנה א' 
קורסי החובה  לכללפני הסטודנטים לשנה א' יפתח אשכול קורסי חובה אליו הם צריכים להרשם. יש להרשם 

של שנה א', סמסטר א+ב. בנוסף, קיימים שני קורסי בחירה הפתוחים לרישום לשנה א' אך אין חובה להרשם 
 אליהם. 

 
 בשפת פייתון מבוא לתכנות 27-2000סטודנטים אשר לפי תכנית הלימודים שלהם אמורים ללמוד את קורס 

 י בית ותרגול במפגשי התרגיל.קורסי התכנות דורשים מחשב נייד לביצוע תרגול, בשנה א'
 

לצורך שריון המועד במערכת עבור שיעורי השלמה  לשעות המחלקתיותלתשומת ליבכם, יש להירשם גם 
 אשר ייקבעו, בחנים וכו'.

לאחר ההרשמה לאשכול הקורסים של התכנית, יש לשבץ את יתר קורסי החובה, כגון לימודי יסוד, קורס כללי 
 ואנגלית. 

 לא להעמיס על תכנית הלימודים בשנה א'.אנו ממליצים 
 

 מדעי המוח חד חוגי -ג' -רישום לשנה  ב' ו
ביולוגית/ התנהגותית. הבחירה במגמה תתבצע  –ג' מבוססת על בחירת מגמה  -תכנית הלימודים לשנה ב' ו

בר. במקביל, אנא הודיעו על המגמה שבה בחרתם לרכזת התכנית -במסך הראשון בשלבי הרישום באינ
 בהקדם האפשרי, במייל: 

.science@mail.biu.ac.ilBrain 
ג' יערכו לעצמם טיוטת מערכת שעות לפי ימים ושעות לסמסטר א' + ב' במגמה -סטודנטים שעולים לשנה ב' ו

 שאליה נרשמו.
 .בלבדבהתאם למגמה בה בחרתם )ביולוגית/ התנהגותית(  סמינריוןיש לבחור 

 ניתן לקחת במהלך השנים ב' וג'.נקודות זכות לתואר  76את קורסי הבחירה הנדרשים לצורך השלמת 
 

 המוח במדעי ראשון לתואר התכנית
  

https://gondabrain.biu.ac.il/sites/gondabrain/files/shared/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%93%20%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91_0.pdf
https://gondabrain.biu.ac.il/ba_in_neuroscience
https://gondabrain.biu.ac.il/ba_in_neuroscience
mailto:Brain.science@mail.biu.ac.il
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 נקודות זכות 76במסלול החד חוגי נדרשים לצבור סה"כ ראשון במדעי המוח כל התלמידים הלומדים לתואר 
 להשלמת התואר )לא כולל יהדות, לא כולל קורסים כלליים ולא כולל קורסים באנגלית(. )נק"ז*(

 חישוב מספר הנקודות הוא על אחריות הסטודנט/ית!
 

 שעות סמסטריאליות )ש"ס( 2שעה שנתית )ש"ש( =  1 = "זנק 1*
 

עבור כפי שתראו בתכנית הלימודים, מלבד הקורסים העיוניים שנים ב+ג כוללות גם מעבדות הוראה. 
 המעבדות עליכם להצטייד בחלוק לבן וציוד נוסף, בהתאם לדרישות המעבדה. 

את מזכה השעות  80 – 60בהיקף של מחקר  טמדובר בפרוייק - פרקטיקום מעבדה מתקדמת )שנה ג'(
(. עליכם לסיים את הפרקטיקום במהלך שנה ג' ולקבל עליו ציון עד סוף שנת ש"ש 2) נק"ז 2-בהסטודנט 

ומעלה( מוזמנים לבצע פרקטיקום כבר  90הלימודים השלישית. תלמידי שנה ב' מצטיינים )ממוצע ציונים מ 
יש לתאם עם  וד"ר דנה כהן(. אדם זיידל: ד"ר בלפרקטיקום )בתשפ"ם האחראי יםבשנה ב' באישור המרצ

 אחד מחברי המרכז לחקר המוח את האפשרות לביצוע הפרקטיקום. רשימת חוקרים נמצאת באתר המרכז: 
aculty.htmlhttps://www.gondabrain.biu.ac.il/update/f 

 כנספח בהמשך. ורפותהנחיות מפורטות לביצוע הפרקטיקום מצ
 

 חוגיים )מדעי המחשב/ פיזיקה/ בלשנות / פילוסופיה/ פסיכולוגיה/ מדעי החיים(: -מסלולים דו
 בר בהתאם לתכנית הלימודים של המסלול הנלמד. -יש להירשם לכל קורסי החובה המופיעים באינ

 את הלימודים. םהינה תכנית הלימודים של השנה בה התחלתתכנית הלימודים המנחה 
 
 

 :בחידושים בתכנית הלימודים ודגשים לשנת תשפ"
 

 התנהגותית: מגמה –שנה ג'  –סטודנטים במסלול החד חוגי 
( במקום הקורס "מעבדה מתקדמת בבני 27-4470קורס "סמינריון מדעי העצב הקוגניטיביים" )יש להירשם ל

 (.27-594אדם" )
 

 מגמה ביולוגית: –שנה ג'  –סטודנטים במסלול החד חוגי 
 80-863שני קורסים: יש להירשם למקומו, נקז( לא ינתן השנה. ב 2) ביולוגיה התפתחותית 80-557הקורס 

 .נק"ז( 1) התפתחות עצבית 27-4490וכן לקורס  נק"ז( 1) התפתחות עוברית ביונקים
 

 :'ג בשנה  - פסיכולוגיה –סטודנטים במסלול הדו חוגי מדעי המוח 
 27-432סמינריון במדעי העצב הקוגניטיביים )יילמד במקום הקורס  27-4470יש להירשם לקורס 

 נוירופסיכולוגיה קוגנטיבית(.
 

 :בשנה ג' - מדעי המחשב –סטודנטים במסלול הדו חוגי מדעי המוח 
 27-427רשתות נוירונים )הרצאה + תרגיל( )יילמד במקום הקורסים  27-436יש להירשם לקורס 

  נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית(. 27-432-פסיכוביולוגיה ו
קורסי יש להירשם ל במקום קורסים אלוו שיטות מחקר, 27-302 -ו מעבדה ניסויית 27-316בוטלו הקורסים 

 נק"ז. 3.5זה הינו  בחירה נוספים, כך שסה"כ נק"ז הבחירה במסלול

 
 :בשנה ג' - פיסיקה –סטודנטים במסלול הדו חוגי מדעי המוח 

קורסי יש להירשם ל במקום קורסים אלוו שיטות מחקר, 27-302 -ו מעבדה ניסויית 27-316בוטלו הקורסים 
 נק"ז. 3.5זה הינו  בחירה נוספים, כך שסה"כ נק"ז הבחירה במסלול

https://www.gondabrain.biu.ac.il/update/faculty.html
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 לשעות מחלקה. מסלולים בתכנית לבצע רישוםסטודנטים בכל השנים ובכל העל כלל ה

 ייתכנו עדיין שינויים בימים ובשעות הקורסים המתפרסמים במערכת.  -לתשומת לבכם 
 
 

 בברכה,

 
  פרופ' מיכל בן שחר

 ראש התכנית לתואר ראשון במדעי המוח
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 נספח: פרקטיקום במדעי המוח
 
 adam.zaidel@biu.ac.il: אדם זיידלד"ר ם הינ בתשפ"שנת בבקורס  יםמרצה .1

 cohendan@mail.biu.ac.ilוד"ר דנה כהן:      
/ נוירופיזיולוגי בחקר המוח. תלמידים  . תלמידים במגמה הביולוגית צריכים לבחור פרויקט עם דגש ביולוגי2

 / התנהגותי.קוגניטיבי במגמה ההתנהגותית צריכים לבחור פרויקט עם דגש 
באתר ניתן לבצע את הפרויקט בהדרכת כל אחד מחברי המרכז לחקר המוח. רשימת חברי המרכז מופיע  .3

 . לא ניתן לבצע את הפרקטיקום במעבדות מחוץ לאוניברסיטת בר אילן.המרכז
ר במהלך החודש הראשון של שנת הלימודים, על הסטודנטים או לכל המאוח ,. במהלך חופשת הקיץ4

נושא הפרויקט והקשרו למדעי  עליבצעו את הפרקטיקום ראש המעבדה בה עם  לסכםהרשומים בקורס 
ן אישור, ולקבל את )ראו כתובות מייל למעלה( ה הקורסלמרצהמוח. לאחר מכן, יש לפנות במייל 

 פרוייקט בחקר המוח במסלול הביולוגי או במסלול התנהגותי.  ת יילהנחשהמעבדה המבוקשת מתאימה 
תקציר )חצי עמוד(  להגיש באתר הקורס במודל. עד סוף החודש השני של שנת הלימודים, על הסטודנטים 5

 וכלוי יםהסטודנט -קורס ה בכפוף לאישור מרצההכולל את שם הפרויקט ותאור קצר של המחקר המתוכנן. 
 מחקר.בלהתחיל 

שעות( ועליו לכלול חשיפה לנושאים  60-80)סדר גודל של  לפחותשעות  60קף הפרקטיקום הינו . הי6
 יכול לכלול ביצוע מטלות טכניות בלבד. אינומחקריים. הפרקטיקום 

עמודים נוספים לגרפים  2+ עד  עמודים 3. לאחר סיום עבודת הפרקטיקום הסטודנטים יכתבו סיכום קצר )7
ראש אישור המחקר בו היו מעורבים ואת חלקם במחקר זה. הסיכום יוגש לותרשימים( המתאר את 

 .למרצה הקורס )באתר המודל של הקורס(יוגש  ,אישורקבלת הלאחר  המעבדה
 הסיכום יכלול את הסעיפים הבאים:

 רקע מדעי –מבוא 
 שאלת ומטרות המחקר

 תוצאות
 סיכום ומסקנות

 (. 50%( ומרצה הקורס )50%. ציון הפרקטיקום יינתן ע"י ראש המעבדה )8
( יוכלו 90-. הפרקטיקום הינו קורס חובה לתלמידי שנה ג'. תלמידים מצטיינים משנה ב' )ממוצע גבוה מ9

 להתחיל את הפרקטיקום במהלך שנה זו, באישור מרצה הקורס.
ימודים שבה בוצעה העבודה )בדרך כלל שנה ג' . המועד האחרון להגשת העבודה הוא בסוף שנת הל10

  באוקטובר. 1תאריך עד לובמקרים יוצאי דופן בשנה ב'(, 
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