
 

 הערות
 +אופן ההוראה
  מיקום

 
  תאריך/שעה שם המרצה נושא השיעור

  
  הרצאה

  לולה אולםרפואה, 
 -היבטים משפטיים לחוק צער בעלי חיים

  ניסויים בבעלי חיים
 רועי ר"ד

  גילבר

02/10/18 
  'גיום 

09:00-10:30 

 
  הרצאה

  לולה אולםרפואה, 

מבוא לעקרונות השימוש האתי בחיות 
 מעבדה במחקר הביו רפואי 
 וסטנדרטיזציה בחיות מעבדה

מיקי  "רד
 הרלב

02/10/18 
  'גיום 

11:00-13:30 

 
  הרצאה

 לולה אולםרפואה, 
 היבטים קליניים של פתולוגיות

 בחיות מעבדה
מיקי  "רד

 הרלב

02/10/18 
  'גיום 

14:00-15:30 

 הערות
  +ההוראהאופן 

  מיקום
 

  תאריך/שעה שם המרצה נושא השיעור

  הרצאה 
 ביולוגיה של עכבר, חולדה וארנבת רפואה, אולם לולה

מיקי  "רד
 הרלב

03/10/18  
  'דיום 

09:00-10:30 

עם סיום ההרצאה ניגש 
 לתרגול בבית החיות

  הרצאה
לולה אולםרפואה,   

היבטים מדעיים וטכניים הקשורים לעבודה 
 מהונדסות גנטית(טרנסגניות)ויצירת חיות 

  הדס  "רד
 בר יוסף

03/10/18  
  'דיום 

11:00-12:00 

  
  לבוש חובה

 חלוק מעבדה ארוך
  נעליים סגורות,

  מכנסיים ארוכים.
 

  מעבדה
  בית חיות רפואה, 
 קומת קרקע

Handling 
תרגול החזקת חיות בבית החיות 

 הקונבנציונאלי.

תרגול 
 החזקת חיות

03/10/18  
  'דיום 

12:00-13:00 

 הערות
  +אופן ההוראה
 מיקום

  תאריך/שעה שם המרצה נושא השיעור

  הרצאה 
 קזאשל אולםרפואה, 

 היבטים סטטיסטים בתכנון ניסויים 
 בחיות מעבדה

פרופ' דוד 
  שטיינברג

04/10/18  

  'היום 
09:00-10:30 

  הרצאה 
  מחלות זואונוטיות ובטיחות בבית החיות  זאקשל אולםרפואה, 

מיקי  "רד
  הרלב

04/10/18  
  'היום 

10:45-12:15 

עם סיום ההרצאה ניגש 
 לתרגול בבית החיות

  הרצאה
  זאקשל אולםרפואה, 

 הרדמה, שיכוך כאבים והמתת חסד
 

דידי  "רד
  קסטל

04/10/18  
  'היום 

12:30-13:30  

  לבוש חובה
 חלוק מעבדה ארוך

  נעליים סגורות,
  מכנסיים ארוכים.

 

  מעבדה
  בית חיות רפואה, 
  קומת קרקע

Handling 
תרגול החזקת חיות בבית החיות 

  הקונבנציונאלי.

תרגול 
  החזקת חיות

04/10/18  
  'היום 

13:30-14:30  

 הערות
  +אופן ההוראה
 מיקום

  תאריך/שעה שם המרצה נושא השיעור

  לבוש חובה
 חלוק מעבדה ארוך

  נעליים סגורות,
  מכנסיים ארוכים.

 

  מעבדה ומבחן
  בניין רפואה חדרים

320+322 +318  

  חצי כיתה -מעבדה
  וארנבת. עכבר,עבודה בזוגות עם חולדה 

  בסיום המעבדה יערך מבחן בכתב.
 

מיקי  "רד
 הרלב

10/10/18 
  'דיום 

09:15-15:00  

  לבוש חובה
 חלוק מעבדה ארוך

  נעליים סגורות,
  מכנסיים ארוכים.

 

  מעבדה ומבחן
  בניין רפואה חדרים

320+322 +318 

 חצי כיתה -מעבדה
  וארנבת. עכבר,עבודה בזוגות עם חולדה 

  בסיום המעבדה יערך מבחן בכתב.
 

מיקי  "רד
 הרלב

11/10/18 
  'היום 

09:15-15:00  


