
  

  Medicine of  Sackler Faculty   הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר         

   פ"תש הלימודים לשנת ורפואה ספרות -01112712' מס בחירה קורס    

 הרפואה מקצועות המשולבת התכנית, שיניים רפואת, לרפואה לסטודנטים מיועד הקורס

   אביב-תל באוניברסיטת הפקולטות שאר ותלמידי

  .שרייבמן אליעזר של לזכרו רופאים סופרים שיח דו -ורפואה ספרות: הקורס שם

  : ד"ר לימור שריר שרייבמןמתכננת ומרכזת הקורס

ע"ש  באולם( 31.10.19-מה החל 16:00-14:00 ותהשע בין' ה יום' א בסמסטר יתקיים הקורס

  ).סאקלר בבניין קרקעה בקומתמירבאום 

 שיקראוומדע , חוקרים ואנשי הגות משוררים, סופרים הסטודנטים לפני יופיעו הקורס במסגרת

ד"ר עדו , שריר לימורד"ר , סרי בניה דן, באר חיים , יהושע. בא.: וביניהם מיצירותיהם

 נורית' פרופפרופ' דן לאור,  , שוהם שלמה' פרופהחוקרים: . ועודנטשה שלקוב נתניהו, 

   ועוד, עמיר פירני ,, יואב ארדמוטי סנדק ד"ר אסף שפירא, , רוזנאו פיליפ' פרופ, גוברין

פרופ' פרופ' אלי שרייבר, פרופ' סם טיאנו,  פרופ' משה קוטלר, :בכירים רופאים -יגיבו

  ועוד, ד"ר תמי קרני ד"ר אורן אגרנט, פרופ' אבינועם שירן, פרופ' גבי זליג, מוטי רביד, 

 שלהם הראייה זווית ועלומדע  אנשי רוחל הסטודנטים בין שיח רב על הדגש את ישים הקורס

  .ורפואה כתיבה בין בחיבור ויעסוק חולה-רופא יחסי על, הרפואה עולם לגבי

 יצירה להגיש  אפשרות קיימת. ההרצאות מנושאי אחד על עבודה נדרשת – הקורס בסיום 

 יצירות בספר יפורסמו היצירות. הסטודנטים ידי על שתכתב) שירה גם(  מקורית ספרותית

באתר  הסטודנטים יצירות מספרי ולהתרשם לקרא ניתן .ורפואה ספרות קורס של הסטודנטים

לעיין כן ו, מדעי החיים-רפואהבאתר ספריית ו "אוסף ספרות ורפואה"-הספרייה הלאומית

    קבצי הספרים האלקטרוניים שנשלחו לסטודנטים.ב

  .חובת נוכחות

  : ההרצאות תכנית*

  . ביצירותיה נפשיים מצבים על שריר לימור ר"דסופרת: פגועי נפש במחלקה הסגורה.  על. 1

  31.10.19  פרופ' משה קוטלר.. דיון: : עופר שלחיןההקרא    

רי "שדרת הפיקוסים" פמוטי סנדק. על הפרעת אישיות:  -. אלזה לסקר שילר, שיריה ודמותה2

   7.11.19. דיון: פרופ' סם טיאנו הקראה: עופר שלחין עטה של לימור שריר. 



  על ספרו:עו"ס עמיר פיראני  . . על התמכרות, סטיה ויצירתיות: פרופ' שלמה שוהם3

  14.11.19שריר ופרופ' אלי שרייבר.   דיון: ד"ר לימור"טראומה, התמכרות טראומה".     

   21.11.19. הסופר חיים באר על עולם הרפואה ביצירותיו ועל ספרו החדש. 4

   28.11.19 . דיון: ד"ר לימור שריר .הסופר א.ב. יהושע על עולם הרפואה ביצירותיו .5

      5.12.19  על מחזהו "המוזה של ימינו". דיון: ד"ר לימור שריר. -. ד"ר עדו נתניהו6

  פרופ' דן לאור. דיון: פרופ' מוטי רביד  -" "המשורר דוד פוגל אל מול המוות הלבן. 7

    12.12.19שריר וד"ר לימור     

  . ד"ר אסף שפירא על יצירת לב ביולוגי. יפתח המשורר רון גרא בקריאה משיריו. פרופ' 8

   19.12.19אבינועם שירן על יצירתו. דיון: ד"ר לימור שריר וד"ר אורן אגרנט.     

  ד"ר לימור  -פרופ' נורית גוברין. הקדמה -העברית בספרותאלצהיימר על -"אדם נמחק". 9

   26.12.19 . שריר     

  יצירתו של ארתור פי על  –על חובת היידוע: ד"ר לימור שריר: "דרייפוס המדיציני" . 10

  2.1.2020: ד"ר תמי קרני.  בשאלה האתית שניצלר.  דיון      

  . הסופר דן בניה סרי על עולם הרפואה ביצירותיו ועל ילדותו. יפתח פרופ' פיליפ רוזנאו  11

  9.1.20. דיון: ד"ר לימור שריר "מראה מעל נהר הזמן" מתוך: בקריאה משיריו      

  . דיון בנושא : המולחנים משיריה מיע. המשוררת נטשה שלקוב והזמרת יסמין אבן שתש12

  16.1.20 שיתוק מוחין: פרופ' גבי זליג וד"ר לימור שריר.      

  ושאלות דיוןניהול ה מחברת צ'קפוינט.. על פשיעת סייבר בעולם הרפואה: יואב ארד 13

  23.1.20.  שריר ימורל  ר"ד:  סטודנטים      

  ! מוגבל המקומות מספר

 הקורס. בקורס מקומות הוקצו להן הפקולטות עבור הבידינג באמצעות תתקיים לקורס הרשמה 

 פרטים לברר ניתן. הבידינג באמצעות ההרשמה. נקודות 2 השונות הפקולטות לתלמידי מקנה

  0528327102: נייד שריר -שרייבמן לימור ר"ד: הקורס מרכזת אצל  נוספים

  .שינויים לחול עשויים הקורס בתכנית* 

  

  

 


