
 הפקולטה לרפואה 
ע״ש סאקלר

אוניברסיטת תל אביב

 הפקולטה למדעי הרוח 
ע״ש לסטר וסאלי אנטין 

אוניברסיטת תל אביב

יום רביעי, 27 במרץ 2019, 9:30-11:00
ברכות: פרופ’ יוסף קלפטר, נשיא אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ קרן אברהם, מישנה לדקאן הפקולטה לרפואה 

ד”ר חגי בועז )ון ליר(, “הכלכלה הפוליטית של איברים 
להשתלה”

פרופ’ שי יזרעאלי )מנהל המערך ההמטולוגי-אונקולוגי, 
מרכז שניידר לרפואת ילדים(, “מגזר דין מוות למרפא – 

ההצלחה והאתגרים בטיפול בלויקמיה וסרטן בילדים”

יום רביעי, 10 באפריל 2019, 10:00-11:30
 ,BISITE-ב קירי  מארי  )עמיתת  קירה  דניסה  ד”ר 
אוניברסיטת סלמנקה, ספרד(, “משחקים והאקינג עם 

המידע הרפואי שלך” )באנגלית(
ד”ר עמרי קורן )בית הספר לרפואה של אוניברסיטת 
בר אילן בצפת(, “מיקרוביום: מגוון בגוף שלנו” )באנגלית(

יום שלישי, 7 במאי 2019, 10:00-11:30
ד”ר אורן אסמן )אוניבריסטת תל אביב(, “אתיקה רפואית 

בעידן הדיגיטלי” 
פרופ’ חגית מסר-ירון )הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת 
תל אביב(, “על תפקידם של מהנדסים בעיצוב אתי של 

מערכות אינטלגנטיות אוטונומיות”

יום שלישי, 28 במאי 2019, 10:00-11:30
רות אנדרוולד ולאונהרד גרונד )אמנים, אוסטריה(, 

“סחרחורת” )באנגלית(
פרופ’ נחום דרשוביץ )מדעי המחשב, אוניברסיטת תל 

אביב(, “בינה מלאכותית וכתבים הסטוריים” )באנגלית(

יום רביעי, 12 ביוני 2019, 10:00-11:30
פרופ’ איאן מקגוניגל )אוניבריסטת נאניאנג, סינגפור(, 
“גנום אסיה100K  ובעיית ההגדרה של קבוצה אתנית 

למטרות יצירת גנום להתייחסות” )באנגלית(
ד”ר נורית בובליל )המרכז הלאומי לרפואה משפטית, 

משרד הבריאות(, “מאגרי ד.נ.א. פורנזיים”

מארגנים: ד”ר גלית ולנר, פרופ’ נועם שומרון, 
פרופ’ קרן אברהם

דע הרפואה ומדעי הרוח חולקים עניין משותף מ
– האדם. ההבדל הבסיסי והמהותי הוא באופני 
החקירה, ואלו מובילים לעיתים למסקנות שונות, 
ולעיתים לדומות. בסדרת ההרצאות נבחן כיצד שני 
התחומים מתמודדים עם סוגיות ובעיות מורכבות, 
וכיצד ההבדל יכול לתרום לתוצאות מחקר עשירות 

יותר, יעילות יותר ומדוייקות יותר. 

 ההרצאות יתקיימו בסמסטר ב תשע”ט )2017-8( 
פעם בחודש )פעמיים בחודש מאי(, בימי שלישי או 

רביעי, בהשתתפות מרצים מהארץ ומחו”ל. 
 המפגשים ייערכו באולם יגלום שבבניין הסנאט, 

אוניברסיטת תל אביב. 
 לפני כל הרצאה יוגש כיבוד קל בחסות 

 .Adelis-ו Biomed@TAU Research Hubs
 ההרצאות יתקיימו בשפה העברית,

אלא אם כן צויין אחרת.  
 הכניסה חופשית

לפרטים נוספים: ד”ר גלית ולנר
GalitWellner@post.tau.ac.il

סדרת ההרצאות 
הבינתחומית השניה
רפואה – מדעי הרוח

סמסטר אביב תשע”ט
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