הצעה להתמחות משנית בביולוגיה של אוכלוסיות
לתכנית יוכל להגיש מועמדות סטודנט לתואר ראשון בטכניון הממלא את התנאים הבאים:
 .1סיים בהצלחה קורסים בהיקף של  36נקודות לפחות ,כולל ביולוגיה  )134058( 1וגנטיקה כללית
()134020
 .2ממוצע ציונים מצטבר מעל 75
יש להגיש בקשת הסטודנט במזכירות לימודי הסמכה בפקולטה לביולוגיה.
* התוכנית אינה מיועדת לסטודנטים מהפקולטה לביולוגיה וממסלולי הלימוד המשותפים עם ביולוגיה.
על מנת לקבל את תעודת ההתמחות יש למלא את הדרישות הבאות:
 .1דרישות התואר הראשי אליו רשום הסטודנט.
 .2לימודי קורסי חובה באשכול:
א .אבולוציה  2( 134133נק')
ב .מיקרוביולוגיה ווירולוגיה  3( 134121נק')
 .3לפחות  5נק' מקורסי בחירה מתוך סל קורסים:
א* .הכרת החי והצומח  2.5( 134015נק')
ב .זואולוגיה  3( 134111נק')
ג .אקולוגיה  3( 134153נק')
ד* .מודלים בביולוגיה  2.5( 136042נק')
ה .סטטיסטיקה אוכלוסיות  2( 138043נק')
ו .מבוא לביואיפורמטיקה  2.5( 236523נק')
ז .מדעי הנתונים הגנומיים  2.5( 138046נק')
* :מספר המקומות בקורסים אלה מוגבל
במסגרת ההתמחות יש ללמוד לפחות  10נקודות סה"כ מתוך רשימת הקורסים הרשומים.
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מעקב ובקרה
המעקב והבקרה אחרי השלמת הדרישות תהיה באחריות מזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה לביולוגיה.
קבלת התעודה
למסיימים את ההתמחות יינתן אישור כי השלימו בהצלחה את ההתמחות המשנית .האישור יוענק רק
לאחר השלמת כל הדרישות לתואר בפקולטת האם.
תכנים של הקורסים:
אבולוציה  2( 134133נק')
הוכחות לקיום אבולוציה של החיים .היווצרות השונות של חיידקים ,ארכיאה ואיאוקריוטים ,תוך שימת דגש על
אבולוציה של חיות ובני האדם .ברירה טבעית ,סחף גנטי ומבנה אוכלוסיה .מדידת הסלקציה הפועלת על השונות
והאינטראקציה שלה עם כוחות נוספים .אבולוציה של אורגניזמים רב תאיים התפתחות ,מערכות גנטיות חדשות.
מקצועות קדם  :134058מקצועות ללא זיכוי נוסף 274251
מיקרוביולוגיה ווירולוגיה  3( 134121נק')
הקורס מקנה עקרונות יסוד במיקרוביולוגיה כללית .נושאי הקורס הם :מיקרוביולוגיה באספקט היסטורי ,חידושים
ושיטות במאה העשרים ואחת ,תאים פרוקריוטים  -מבנה ותפקוד ,השפעת גורמים כימופיסיקליים על גידול וקיום,
מיקרואורגניזמים ופיתוח מנגנוני עמידות ,שונות מטבולית והשתלבות במחזור החומרים בטבע ,אקולוגיה
מיקרוביאלית .מבנה ,תפקוד ומסלולי הדבקה של וירוסים ובקטריופאג'ים .העברת חומר גנטי בחיידקים ,ספורות
בקטריאליות ,אבולוציה וסיסטמטיקה של מיקרואורגניזמים ,מושגי יסוד בתורת החיסון ,מבוא למיקרוביולוגיה
קלינית.
מקצועות קדם 134113ו  - 134082מקצועות ללא זיכוי נוסף
274372 274252 274247 274245 134057 064419 064409
הכרת החי והצומח  2.5( 134015נק')
הקורס יעסוק בחי ובצומח של ארץ ישראל .ידונו בזואוגאוגרפיה ובגאובוטניקה ,במקורות הפאונה ,בחברות הצומח
ובתפוצה של החי והצומח .סיורים באזורים שונים של הארץ ,חוף ,חורש ,שמורות ,ימחישו את הקשר בין החי
והצומח לסביבתם.
זואולוגיה  3( 134111נק')
מבוא לעולם החי .חסרי חוליות  -חד תאיים ,תולעים שטוחות וטבעתיות ,פרוקי רגלים ,קווצי עור .מיתרנים
וחוליתנים  -מוצא ותכונות יסוד ,התפתחות צירי הגוף ,מערכת סינון והובלת המזון ,מערכות מין ושתן ,מערכת
הדם .האמפיוקסוס כדוגמא .יסודות ההיסטולוגיה (טיפוסי תאים והתארגנות לרקמות) .אבולוציה וקשרי מבנה-
תפקוד של מערכות העיכול ,המין והשתן ,הנשימה ומערכת העצבים המרכזית והחושים .עקרונות ההתפתחות
העוברית .אבולוציה של האינטגומנט ותוצריו  -קווי ההתפתחות של קשקשים ,שערות ונוצות.
מקצועות קדם  134058מקצועות ללא זיכוי נוסף 134062 134061
אקולוגיה  3( 134153נק')
מערכת אקולוגית (זרימת אנרגיה) .גורמים המשפיעים על תפוצת האורגניזמים .אדפטציות לבתי הגידול השונים.
מגוון מינים .סוקססיה (תהליכים הקשורים בהתבגרות המערכת האקולוגית) .ויסות גודל האוכלוסיה .אינטראקציות
ביולוגיות במערכת אקולוגית :תחרות וטריפה.
מקצועות קדם 134133ו  - 134082מקצועות ללא זיכוי נוסף 136007 014968
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*מודלים בביולוגיה  2.5( 136042נק')
הקורס יסקור שיטות חישוביות למידול של תהליכים ומערכות ביולוגיות דינמיות על ידי הצגה של מודלים
קלאסיים וחקר דוגמאות לבעיות מידול של מערכות ספציפיות .הקורס יתבסס על עבודה והתנסות מעשית .כל
המודלים ימומשו במטלב .תוצאות למידה :בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל .1 :הכרות עם שיטות מידול שונות
למערכות ביולוגיות .2 .שימוש במטלב לחישוב אינטראקטיבי ,מימוש מודלים בקוד והצגה גרפית .3 .פתרון
מערכות של משוואות דיפרנציאליות רגילות בעזרת מטלב.
מקצועות קדם 234127או 104019או  104004מקצועות זהים 138042
סטטיסטיקה של אוכלוסיות  2( 138043נק')
הבנת מנגנוני היצירה של שונות גנטית תוך למידה של עקרונות בסיסיים בסטטיסטיקה ומידול .הקורס יחל בלמידה
של עקרונות בסטטיסטיקה והסתברות תוך דגש על סטטיסטיקה של אוכלוסיות .לאחר מכן יעשה שימוש בכלים
שנלמדו כדי לבחון כיצד התהליך האבולוציוני (מוטציות ,סלקציה טבעית ,דריפט תפוצה ,תהליכי רביה) יוצר
ומשפיע על שונות גנטית .הקורס יתמקד בעיקר באוכלוסיות פרוקיוטיות לא מיניות .נושאי לימוד :מבוא
לסטטיסטיקה והסתברות :התפלגויות ,שגיאות ,ומבחנים סטטיסטיים .גורמים המשפיעים על שונות גנטית:
מוטציות ,סלקציה ,דריפט .שונות גנטית באוכלוסיות ושיווי משקל הרדי-ויינברג .השפעת סוגי סלקציה וגורמים
אקראיים על רמת הפולימורפיזם .התיאוריה נייטרלית והשעות המולקולריEpistasis whole genome .
) association study (GWASסיגנלים לסלקציה .עצים פילוגנטיים .תוצאות למידה :בסיום הקורס הסטודנט
יהיה מסוגל .1 :ליישם עקרונות בסיסיים בסטטיסטיקה על אוכלוסיות גנטיות .2 .לכתוב מודלים לאבולוציה של
אוכלוסיות .3 .להסביר כיצד "דריפט" ומוטציות משפיעים על שונות גנטית .4 .להסביר כיצד סלקציה ומוטציות
משפיעים על קצב האבולוציה ושונות גנטית .5 .להסביר מה זה אפיסטיס וכיצד משפיע על ההליך האבולוציוני.
מבוא לביואינפורמטיקה  2.5( 236523נק')
יסודות אלגוריתמיים ,סטטיסטיים ומעולם למידת המכונה המשמשים להבנת הגנום האנושי ,האפיגנום ,האבולוציה
ומנגנוני מחלות .בכל שעור תתואר בעיה מתחום הביואינפורמטיקה ,כולל הרקע הביולוגי שלה ,ויוצגו עקרונות
חישוביים לפתרון הבעיות .היישומים הביולוגיים בהם נעסוק יכללו :ניתוח רצף גנטי ,ניתוח ביטוי גנים ,רגולציה
גנומית ואפיגנומית ,קיפול חלבונים ,וריאציה ואסוציאציות גנטיות ,מיפוי מחלות ,גנטיקה של אוכלוסיות ,גנומיקה
של סרטן וגנומיקה של תאים בודדים .נלמד גם ליישם את העקרונות בעזרת כלים ובסיסי נתונים מרכזיים מעולם
הביואינפורמטיקה .במהלך הקורס יינתנו ארבעה תרגילי בית ,ובסוף הקורס התלמידים יבצעו פרויקט מחקרי
מודרך ויציגו אותו ביום פוסטרים מרוכז %.תוצאות למידה %:בסיום הקורס הסטודנטים יוכלו .1 % :להסביר
עקרונות מרכזיים מעולם מדעי החיים .2 %.להסביר ולהדגים אלגוריתמים וכלים סטטיסטיים מרכזיים הנמצאים
בשימוש לפתרון בעיות בביואינפורמטיקה .3 %.לנתח סוגים שונים של מידע ביולוגי בעזרת כלים חישוביים.4 %.
לתכנן ולבצע פרויקט מחקרי (קטן היקף) תוך שימוש במאגרי מידע ביולוגיים וכלים חישוביים.
מקצועות קדם ( 234127ו ) - 134058או  ( 234128ו ) - 134127או  ( 234128ו ) - 134058או
( 234114ו ) - 134127או  ( 234114ו ) - 134058או  ( 234112ו ) - 134127או  ( 234112ו ) - 134058
או  ( 234127ו)  - 134127מקצועות ללא זיכוי נוסף 234525 234523 134158

מדעי הנתונים הגנומיים  2.5( 138046נק') הצעת מקצוע חדש הוגשה לאישור בבית הספר לתארים
מתקדמים
הקורס יציג בפני הסטודנטים תכנות ביואינפורמטי מודרני ,כולל גישה למידע גנומי ממאגרים ציבוריים וביצוע
ניתוחים מתקדמים על המידע .במהלך הקורס התלמידים יתנסו בניתוח סוגים שונים של מידע גנומי ,כולל ביטוי
גנים ,אפיגנטיקה ונתונים ברמת התא הבודד ,תוך למידת נושאים בסטטיסטיקה ,למידת מכונה ,ויזואליזציה והדירות
של אנליזות.
מקצועות קדם  134158ו  134154ו 134020ו134082
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