
בחירה/חובה היקף יחידה/מורה שם הקורס/ושא

'שה א 

חובה
בחלק מהחוגים יתן לקחת  –) כיתת מחשב(ז " 3 פייתון

'בשה ב
היחידה להוראת התכות )71250( פייתוןבבסיסי  תכותקורס 

חובה
)תרגיל 2 -והרצאה  5) (5+2(ז " 7 - 1 א"חדו
)תרגיל 1 -והרצאה  3) (1+3(ז " 4 - 2  א"חדו

מורי המתמטיקה בחוג לכלכלת  
סביבה ויהול

)71745( 2 א"חדו, )71740( 1 א"חדו –קורסי מתמטיקה 

'שה ב 

חובה

 )תרגיל 1 -והרצאה  2(ז " 3' אלגברה ליארית א
 )תרגיל 1 -והרצאה  2(ז " 3' אלגברה ליארית ב

או מתמטיקה  ) ז" 2(משוואות דיפרציאליות שימושיות 
)ז" 3(שימושית לתלמידי קרקע ומים 

מורי המתמטיקה בחוג לכלכלת  
סביבה ויהול

,)71748(' אלגברה ליארית ב, )71747(' אלגברה ליארית א -קורסי מתמטיקה 
)  71744(שימושית לתלמידי קרקע ומים  או מתמטיקה) 71739(משוואות דיפרציאליות שימושיות 

עבור תלמידי החוג למדעי קרקע ומים

*חובה 3 " מעבדה 2 -הרצאה ו 1(ז(
,  מרוד שוורץר "ד, מאור יאיר "ד
ערן טסר "ד

*חובה לתלמידי החוג מדעי קרקע ומים –) 71252( באגרוטק מעבדה

'או ג' שה ב 

בחירה 3 " מעבדה 2 -הרצאה ו 1(ז(
,  ר מרוד שוורץ"ד, ר יאיר מאו"ד
ר ערן טס"ד

)  71252( באגרוטקמעבדה 

בחירה 3 " כיתת מחשב) (תרגיל 1-הרצאה ו 2) (2+1(ז  .( מאשה יב' פרופ )  71437(וביוכימיה מבית  ביואיפורמטיקה

בחירה 3 " כיתת מחשב) (תרגיל 1-הרצאה ו 2) (2+1(ז( ר אסף לוי"ד )71255( וביואיפורמטיקה לגומיקהמבוא 

בחירה 3 " כיתת מחשב) (תרגיל 1-הרצאה ו 2) (2+1(ז( פרידלדרר תמר "ד )71256(מבוא למודלים וסימולציות במדעי החיים 

בחירה 3 " תרגיל 1-הרצאה ו 2) (2+1(ז( ר יותן פרידמן"ד )71253(מבוא למדעי התוים 

בחירה 3 " תרגיל 1-הרצאה ו 2) (2+1(ז( ר אפרת שפר"ד )71911(אקולוגיה של צמחים 

בחירה 3 " תרגיל 1-הרצאה ו 2) (2+1(ז( מר ירון מיכאל )71254(מבוא לעיבוד ויתוח תמוה 

בחירה 3 " תרגיל 1-הרצאה ו 2) (2+1(ז( ר איתי הרמן"ד )71304(מבוא לחישה מרחוק של צמחיה 

בחירה 3 " תרגיל 1-הרצאה ו 2) (2+1(ז( פרידלדרר תמר "ד )71968(גטיקה של אוכלוסיות 

וקורסיםמבנה : אגרואינפורמטיקה
)חובה לתלמידי קרקע ומים, האחרון( באגרוטקז מעבדה "נ 3+ ז קורסי מתמטיקה "נ 19-20+ ז תכנות "נ 3:קורסי חובה

 #א"ז כ"נ 3קורסי בחירה בהיקף של  3: קורסי בחירה

רשימת קורסי הבחירה עשויה לכלול קורסים נוספים, בחוגים מסוימים. ניתן לקחת יותר קורסי בחירה בכפוף לאישור ראש החוג# 



תוכן שם הקורס

שימוש בפלטפורמת  עושה . איסוף התוים ויתוחם, יסוח השאלה וביית המערכת: בשלושת העקרוות של יסוי כמותיעוסק , המעבדהקורס 
.  יאספו תוים על עקת מים בצמחים תוך מדידה של זרימת מים וחום. ארדואיו

באגרוטקמעבדה 

אליזה והצעות לשיוי באזימים  : לדוגמא. בסיסיות המיושמות לשאלות מחקר בתחום החקלאות והמזון ביואיפורמטיותבשיטות עוסק הקורס 
.  של צמחים ועוד פתוגיםהתפתחות , השוואת רצפים של קולטי טעם בבי אדם וחיות משק, האחראים ליצירת חומרי ריח בשום

וביוכימיה מבית ביואיפורמטיקה

זיהוי , RNA-Seq עיבוד תוים מסוג, ומטאטרסקיפטומיקה מטאגומיקה, אפיון קהילות מיקרואורגיזמים, בשיטות ריצוףעוסק הקורס 
 Genome-שיטות ל, גישות לזיהוי גים והפוקציה שלהם, שיטות ורמליזציה ומעקב אחרי ביטוי דיפרציאלי של גים, וריאציות ומוטציות  בגום

assembly ליזות של כרומטיןמיקרוביולוגי וסביבתי, על שימושים של השיטות במחקר חקלאידגש . וא.
וביואיפורמטיקה לגומיקהמבוא 

ומערכות של ראקציות כימיות  אקולוגיים /אבולוציוייםמודלים : לסטודטים כלים בסיסיים להבת התהגות דימית של אוכלוסיותמעיק הקורס 
בייה של סימולציות מחשב לאוכלוסיות וכלים  , ייתו כלים לבייה של מודלים בסיסיים). למשל בביולוגיה מולקולרית(סוגי מולקולות ' בין מס

הבת התפשטות מוטציות  , )מות קור(' יבוי מועד פריחה של עצי פרי כתלות בטמפ: לדוגמא. בסיסיים להתאמת מודל לתוים קיימים מיסוי
.י האדם"בקרב אוכלוסיות בר לעומת הפצה ע

מבוא למודלים וסימולציות במדעי  

החיים

הקורס  . ומדע התוים הפך לתחום מרכזי עם יישומים רחבים במדע ובתעשיה, בשים האחרוות חלה עליה דרמטית בכמות המידע המיוצר בעולם
מציג את היסודות המתמטיים ואת הכלים החישובים המשמשים במדעי התוים על ידי שילוב של הרצאות תאורטיות ועבודה מעשית בפייתון  

את הרקע התיאורתי והכישורים המעשיים הדרושים על מת לתח  מעיק הקורס . והסביבה, המזון, הכוללת יתוח והצגת מידע מתחומי החקלאות
   .ולהציג תוים להפיק מהם תובות

למדעי התוים  מבוא

התלמידים לומדים להשתמש בכלים חדשיים ומתקדמים ליתוח מערכות  . הקורס עוסק בדיאמיקה של אוכלוסיות וחברות אקולוגיות של צמחים
.וממשק שטחים פתוחים, יערות בת קיימא, לרבות שמירת טבע, טבעיות ומערכות טבע בהשפעת האדם

אקולוגיה של צמחים

למדים  . של בעלי חיים ועוד) CT(הדמיות , של שדות חקלאייםלוויין צילומי , במיקרוסקופיהביתוח תוים מתוך תמוות שהתקבלו עוסק הקורס 
כגון צמצום (עיבוד מורפולוגי , חלוקת תמוה לתחומים, מדע הצבע, היסטוגרמות, איחוד תמוות, פעולות קודתיות על פיקסל בודד: כלים כגון

.התאמה של צורות בין תמוות, מציאת שפה של צורות, )הורדת רעש לדוגמא(עיבוד ליארי של תמוה וסיון , )צורות
מבוא לעיבוד תמוה

  והאיפראבתחום הראה אסף המידע . עיבוד ויתוח של התוים, איסוף מידע ספקטרלי לווה, תכון יסוי: מטרת הקורס היא לבצע מכלול עבודה
המידע הספקטרלי ישמש להערכה של תכוות  ). ערוצים בודדים( מולטיספקטרלי) 2(, )מאות ערוצים( היפרספקטרלימידע ) 1(אדום וצפוי לכלול 

.ואביוטיות ביוטיותלאפיון מוקדם של עקות , מדד שטח עלה וביומסה, תכולת פיגמטיםלמשל , צמח
לחישה מרחוק של צמחיה מבוא

וכן  ורקומביציהברירה טבעית , מוטציה, סחיפה, זיווג אקראי: באוכלוסיההאבולוציויים הבסיסיים המתרחשים תהליכים עוסק ב הקורס
יכירו דוגמאות שוות להתרחשות תהליכים אלה במעבדה ובאוכלוסיות טבעיות  הסטודטים . שילובים שלהם ויכירו מודלים מתמטיים לתיאורם

.וילמדו ליישם את המודלים שלמדו במקרים שוים
גטיקה של אוכלוסיות

הייעודייםתוכן הקורסים 


