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תכנית היום הפתוח
בפקולטה למדעי החיים ע״ש ג׳ורג׳ ס׳ וייז

  לימודים לתואר ראשון במדעי החיים
נושאדובר/משתתפיםמיקוםשעה

 לובי 09:00–10:00
בניין בריטניה

חברי הסגל האקדמי והמנהלי 
ונציגי סטודנטים

עמדות ייעוץ בנושא לימודים 
וקבלה

 אולם 14, 10:00–10:10
בניין בריטניה

פרופ' עבדאלסלאם עאזם, 
דקאן הפקולטה למדעי החיים

הצגת הפקולטה למדעי החיים

ד״ר דינורה מורבינסקי, ביה״ס 10:10–10:20
לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה

הרצאה: ״האדריכל שמעולם לא 
ישן: גמישות של גידול במוח״

ד"ר יוהן אלבז, ביה"ס 10:20–10:30
לביולוגיה מולקולרית של התא 

ולביוטכנולוגיה

הרצאה: ״ביולוגיה סינתטית: 
טכנולוגיות להנדסת הביולוגיה 

מחדש״

פרופ' עדי אבני, ביה״ס למדעי 10:30–10:40
הצמח ואבטחת מזון

הרצאה: ״צמחים כחיישנים 
ביולוגיים לגילוי מוקשים 

ובחקלאות״

פרופ' שי מאירי, ביה״ס 10:40–10:50
לזואולוגיה

הרצאה: ״תפוצתם העולמית של 
זוחלים״

ד"ר צפריר צור, יו"ר וועדת 11:00–11:40
קוריקולום, ביה"ס לנוירוביולוגיה, 

ביוכימיה וביופיזיקה

הצגת תוכניות הלימודים לתואר 
ראשון

 לובי 11:45–12:45
בניין בריטניה

חברי הסגל האקדמי והמנהלי 
ונציגי סטודנטים

עמדות ייעוץ בנושא לימודים 
וקבלה

התוכנית למתעניינים מהחברה הערבית

 אולם 14, 11:50–12:00
בניין בריטניה

פרופ' עבדאלסלאם עאזם, 
דקאן הפקולטה למדעי החיים

הצגת הפקולטה

ראואן בסל, תלמידה לתואר 12:00–12:10
שלישי בבית הספר לנוירוביולוגיה, 

ביוכימיה וביופיזיקה

הרצאה: "להצליח בפקולטה 
למדעי החיים"

פירוט שירותי הדקנאט לתלמידים נציגי דקאנט הסטודנטים12:10–12:40
מהחברה הערבית

 הפקולטה למדעי החיים
ע״ש ג׳ורג׳ ס׳ וייז

אוניברסיטת תל אביב
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  לימודים לתארים מתקדמים במדעי החיים
נושאדובר/משתתפיםמיקוםשעה

 לובי 09:00–10:00
בניין בריטניה, 
כניסה מזרחית

חברי הסגל האקדמי, מינהלי 
ונציגי סטודנטים

עמדות ייעוץ בנושא לימודים 
וקבלה לתארים מתקדמים

 אולם 14, 10:00–10:10
בניין בריטניה

פרופ' עבדאלסלאם עאזם, 
דקאן הפקולטה למדעי החיים

הצגת הפקולטה והמחקר 
המתקיימים בה

ד"ר דינורה מורבינסקי, ביה"ס 10:10–10:20
לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה

הרצאה: "האדריכל שמעולם לא 
ישן: גמישות של גידול במוח"

ד"ר יוהן אלבז, ביה"ס 10:20–10:30
לביולוגיה מולקולרית של התא 

ולביוטכנולוגיה

הרצאה: "ביולוגיה סינתטית: 
טכנולוגיות להנדסת הביולוגיה 

מחדש"

פרופ' עדי אבני, ביה"ס למדעי 10:30–10:40 
הצמח ואבטחת מזון

הרצאה: "צמחים כחיישנים 
ביולוגיים לגילוי מוקשים 

ובחקלאות"

פרופ' שי מאירי, ביה"ס 10:40–10:50
לזואולוגיה

הרצאה: "תפוצתם העולמית של 
זוחלים"

 חדר 05, 11:00–11:40
בניין בריטניה

ד"ר פרידה בן־עמי, יו"ר 
המדרשה לתארים מתקדמים, 

ביה"ס לזואולוגיה

הצגת המדרשה לתארים 
מתקדמים, מסלולי הלימוד לתואר 

שני, תהליך הקבלה ומלגות

 לובי 11:45–12:45
בניין בריטניה

חברי הסגל האקדמי, מינהלי 
ונציגי סטודנטים

עמדות ייעוץ בנושא לימודים 
וקבלה לתארים מתקדמים
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תכנית היום הפתוח
בפקולטה למדעי החיים ע״ש ג׳ורג׳ ס׳ וייז

 הפקולטה למדעי החיים
ע״ש ג׳ורג׳ ס׳ וייז
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תכנית היום הפתוח
בפקולטה למדעי החיים ע״ש ג׳ורג׳ ס׳ וייז

  סיורים במעבדות הפקולטה למדעי החיים
נושאמנחהמיקום

למתעניינים בלימודים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים

סיור 1: 10:30  |  סיור 2: 11:45  |  סיור 3: 12:15

אורך כל סיור הוא כ-30 דקות
עד 25 משתתפים בסיור.

הסיור כולל ביקור ב-3 התחנות הבאות:

נקודת מפגש 
 ליציאה לסיור: 
 בניין בריטניה 
 ליד המעליות, 
קומת קרקע  

 

 ד"ר ענת פרקט, תחנה 1:
ביה"ס לביולוגיה 

מולקולרית של התא 
ולביוטכנולוגיה

מעבדת הוראה – מעבדה מולקולרית: 
שיבוט של גנים, גנטיקה של מיקרואורגניזמים 

ביניהם חיידקים ושמרים, שימוש בשיטות 
מתקדמות למניפולציות גנטיות 

 ד"ר הילה קובו, תחנה 2:
היחידה לציוד בין 

מחלקתי 

 המעבדה למחקר גנומי ביחידה 
לציוד הבין מחלקתי:

עולם הריצוף הגנטי ושימושיו במחקרים 
מדעיים

 ד"ר ערן לוין, תחנה 3:
בית הספר לזואולוגיה

המעבדה עוסקת באקולוגיה של התזונה

 בנוסף לסיורים, הפקולטה למדעי החיים מציעה לאורחיה ביום הפתוח סיור באוספי מוזיאון הטבע.
 הסיור יתקיים בין השעות 12:45–13:15, בהדרכתו של פרופ’ שי מאירי, ביה”ס לזואולוגיה.

נקודת המפגש ליציאה לסיור: בניין בריטניה ליד המעליות, קומת קרקע

 

 הפקולטה למדעי החיים
ע״ש ג׳ורג׳ ס׳ וייז

אוניברסיטת תל אביב


