
 
 
 

 מבחן ידע סילבוס קורס 
  יובל קירשנבויםמרצה: 

 
 

 אודות הקורס

אה לקבלה למסלול לרפו הספר בתי של העיקרי הסינון ככלי משמש אשר הידע למבחן קורס הכנה
מקיף הכולל את החומרים המעודכנים ביותר וליווי לבעלי תואר ראשון. קורס  –הארבע שנתי לרפואה 
  .אישי עד לקבלה לתואר

 למי מיועד הקורס

 בוגרי תואר ראשון אשר עומדים בתנאי הקבלה של המסלול הארבע שנתי לרפואה .

 דרישות הקורס

  ומעלה  80תואר ראשון ממוסד מוכר בציון  
  הארבע שנתי לרפואה. עמידה בתנאי הקבלה של המסלול  

 אודות המרצה

שנים  7בוגר תואר ראשון בהצטיינות בפיזיותרפיה באוניברסיטת ת"א. בעל ניסיון של   :יובל קירשנבוים
ביוכימיה , ביולוגיה של התא, פיזיולוגיה , אנטומיה ,  –בהוראת מקצועות שונים בתחום מדעי הבריאות 

. אקסטרא מטעם וביוכימיה התא של ביולוגיה בפיזיולוגיה העזר קורסי את מעביר סטטיסטיקה ועוד.
 .בשנה האחרונה משמש כמרצה לכימיה, ביולוגיה , פיזיולוגיה ואנטומיה במכינה ללימודי רפואה בחו"ל

 פירוט תכני הקורס

בקורס תמצאו את כל חומרי הלימודים העדכניים ביותר, כולל סרטוני וידאו של כל השיעורים המלאים, 
 שאלות.  1200-שאלות גדול הכוללים יותר מסימולציות מעודכנות ומאגר  10

ביולוגיה של התא,  -הקורס כולל מצגות מפורטות בעברית בארבעת הנושאים המרכזיים של מבחן הידע
ביוכימיה )כולל שיעור שיוקדש לבסיס בכימיה כללית(, ביולוגיה מולקולרית ופיזיולוגיה. המצגות נכתבו 

 ספרי הלימודכל חומרי המבחן הרלוונטיים כפי שמופיעים ב על ידי מרצה הקורס, לאחר מעבר מקיף על
החומר  כל. המצגות מכילות את (Levy & Alberts, Lehninger, Weaver, Berneהמפורטים בסילבוס )

 למבחן! 
תשובות  -הקורס כולל גם מתן יחס פרטני הכולל שיחות אישיות, השתתפות המרצה בקבוצת שאלות

 בכל העת. שלו ומענה זמין  סגורה בפייסבוק

 

 



 
 
 

 2019מרץ  -קורס הכנה למבחן ידע מועד פברואר סילבוס

 

 

 תוכן שיעור יום תאריך שיעור
שיחת פתיחה+  ג' 07/08 1

 מבוא
מושגי יסוד, מולקולות החיים , קשרים כימיים, ראקציות כימיות, 

 , שיווי משקל כימי PHבסיסים, –חומצות 
ביולוגיה של  ג' 21/08 2

 התא
מבנה התא, קרום התא, גרעין התא , מיטוכונדריה , תנועת חלבונים 

 וליפידים.
ביולוגיה של  ג' 28/08 3

 התא
ER.גולג'י , בקרת איכות חלבונים , פירוק חלבונים, שלד התא , 

ביולוגיה של  ג' 04/09 4
 התא

 איתות תאי , מחזור התא, מיטוזה ומיוזה, מוות תאי.

 ביולוגיה של ג' 02/10 5
 התא

 קשרים בין תאיים, חומר חוץ תאי, סרטן, סיכום כולל.

מבוא, מים , בופר , חומצות אמינו וחלבונים, אנזימים וקינטיקה  ביוכימיה ג' 09/10 6
 אנזימטית

גליקוליזה, גלוקונאוגנזה, מעגל פנטוזות, גליקוגן, מעגל  –סוכרים  ביוכימיה ג' 16/10 7
 קרבס, שרשרת הנשימה

 מטבוליזם חומצות אמינו, מטבוליזם שומנים. ביוכימיה ג' 23/10 8

 בקרה הורמונאלית , אינטגרציה וסיכום כולל. ביוכימיה ג' 06/11 9
10 
 

ביולוגיה  ג' 13/11
 מולקולרית

DNA –  ,מבנה, שכפול , מודיפיקציות , מבנה כרומוזוםDNA 
 מיטוכונדריאלי

ביולוגיה  ג' 20/11 11
 מולקולרית

RNA – מבנה, סוגים , תהליך השעתוק, תהליכי עיבוד 

ביולוגיה  ג' 27/11 12
 מולקולרית

 קוד גנטי ותרגום –, חלבונים  RNAסיום 

גנטיקה  ג' 04/12 13
 מולקולרית

כרומוזומים, רקומבינציה, טרנספוזיציה, תאחיזה,מוטציות ותיקון 
DNA 

 מעבר ממברנהדיפוזיה, אוסמוזה, דרכי  פיזיולוגיה ג' 11/12 14

 פוטנציאל מנוחה ופעולה, שיטות קיבוע מתח –נוירוביולוגיה  פיזיולוגיה ג' 18/12 15

 המשך , פיזיולוגיה של שריר השלד –נוירוביולוגיה  פיזיולוגיה ג' 25/12 16

 הפרדה ובידוד של חלבונים, שיטות מחקר בביולוגיה מולקולרית. שיטות מחקר ג' 01/01 17
 המשך -שיטות מחקר בביולוגיה מולקולרית  שיטות מחקר ג' 08/01 18

 שיטות מחקר מתקדמות ומיקרוסקופיה. שיטות מחקר ג' 22/01 19
 פתרון שאלות תרגול מסכם ג' 29/01 20
סימולציה  ג' 05/02 21

 מסכמת
 



 
 
 

 לו"ז הקורס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 12/02/19 -אקסטרא יתקיים ב שיעור השלמה במקרה של ביטול/ דחיית שיעור מטעם

 

 שעות יום תאריך פגישות
 21:30 - 18:00 ג 07/08/2018 1
 21:30 - 18:00 ג 21/08/2018 2
 21:30 - 18:00 ג 28/08/2018 3
 21:30 - 18:00 ג 04/09/2018 4
 21:30 - 18:00 ג 02/10/2018 5
 21:30 - 18:00 ג 09/10/2018 6
 21:30 - 18:00 ג 16/10/2018 7
 21:30 - 18:00 ג 23/10/2018 8
 21:30 - 18:00 ג 06/11/2018 9

 21:30 - 18:00 ג 13/11/2018 10
 21:30 - 18:00 ג 20/11/2018 11
 21:30 - 18:00 ג 27/11/2018 12
 21:30 - 18:00 ג 04/12/2018 13
 21:30 - 18:00 ג 11/12/2018 14
 21:30 - 18:00 ג 18/12/2018 15
 21:30 - 18:00 ג 25/12/2018 16
 21:30 - 18:00 ג 01/01/2019 17
 21:30 - 18:00 ג 08/01/2019 18
 21:30 - 18:00 ג 22/01/2019 19
 21:30 - 18:00 ג 29/01/2019 20
 21:00 - 18:00 ג 05/02/2019 21


