
מחיר מיוחד מחיר רגילשמות המחבריםשם
לכנס*

152.7050אורנה מוקדי שביטגנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה

53.7738דו מיכאל, ענת ירדןהנדסה גנטית

11.0010דן מיכאל, ענת ירדןהנדסה גנטית מד'ל תקליטור 

11.6010אילנה שמידט-הופפלדלקסיקון בתורת החיסון

25.9618הדה פלק, יעל פיונטקביץ, גילת בריל, אילת ברעם-צברי, ענת ירדןמאלפי הגנים

25.5018הדה פלק, יעל פיונטקביץ, גילת בריל, אילת ברעם-צברי, ענת ירדןמאלפי הגנים-מד'ל

44.5031אילנה שמידט-הופפלדמעבדה בתורת החיסון-אימונולוגיה

33.0023סוגיות ביואתיות-אבחון גנטי טרום השרשתי

20.0014ענת ירדן, גילת ברילסוד ההתפתחות העוברית

60.0042ענת ירדן, הדה פלק, גילת ברילסוד ההתפתחות העוברית-מד'ל+תקליטור

70.2049אילה שמידט-הופפלדפרקים נבחרים בתורת החיסון אימונולוגיה

36.2025אילה שמידט-הופפלדפרקים בתורת החיסון-מדריך אימונולוגיה

36.9926דינה ברטוב, ענת ירדן, לנה ראב"ד, תום ביאליק, מיכל השכל-איטח, ענת ירדןחוקרים מערכות חיים א - ל-ז'

43.1130יהודה בן חור, מוריה אריאלי, ענת ירדןחוקרים מערכות חיים ב - ל-ח'

גילת בריל, דינה ברטוב, מרסל פרייליך, זהבה שרץ, עינת פילר, רונית רוזנשיין, חוקרים חומרי חיים  ט' - א+ב 
52.8237ענת ירדן 

55.1039מיכל צלטנר, נעמי ארנסטכימיה בתהליכי החיים

32.4523מיכל צלטנר, נעמי ארנסט, שלי לבנהכימיה והחיים 

30.0021מיכל צלטנר, נעמי ארנסט, שלי לבנהכימיה והחיים מד'ל

30.5921דבורה קצביץ, נעמי ארנסט, רונית ברד, דינה רפפורטכימיה זה בתוכנו 

38.4527ע חוקרים חומר ואנרגיה א

25.6518ע חוקרים מערכות חיים א

52.8237ע חוקרים חומרי חיים ט א+ב

29.7021ע כימיה זה בתוכנו

50.0035ע מאלפי הגנים

מחירון לכנס הארצי למורי הביולוגיה

לרכישת הספרים אנא צרו קשר עם המפיץ ”תרבות לעם“
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570 טל‘ 03-5622727 | פקס 03-5622707

ניתן לרכוש את הספרים במשרדי המפיץ ללא עלות נוספת, במידה ויידרש משלוח עלותו תחול על המזמין.
המחירים במחירון שבאתר הינם מחירי נטו, ללא מע“מ (מכון ויצמן הינו מלכ“ר).

רכישה ישירה מתרבות לעם היא ללא תשלום מע“מ. בקניה מרוכזת של ספרים לכיתה/כיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע“מ עפ“י חוק, על המחירון המפורסם באתר.

לצפייה באתר "עפים על גנטיקה" <

למעבר לסביבת מיזם פט"ל <
> )QID935TC :לצפייה בפעילות סבילות ללקטוז - גלגולה של תכונה )מפתח הרשמה ייחודי לקורס זה

> )CH162XUG4 :לצפייה בפעילות הגנטיקה של הסבילות ללקטוז )מפתח הרשמה ייחודי לקורס זה

> )ESK168AE1 :לצפייה בפעילות מחלת הצליאק - יתרון אבולוציוני?! )מפתח הרשמה ייחודי לקורס זה

* הנחות גדולות למשתתפי הכנס, בהתאם למחירון המצ"ב, בתוקף עד ליום 9/7/2020

ליצירת קשר עם המפיץ
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