
ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

להרשמה ולפרטים נוספים: ראו מעבר לדף

צהרי יום ד׳

בעקבות הלא נודע

סדרת הרצאות בחסות הרקטור
סמסטר א׳, תשפ״א

 ימי רביעי, בין השעות 14:00-12:30 
באודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום, בניין הסנאט

נפלאות התבונה: כיצד המדע 
מתמודד עם מחלות מוח

פרופ' אילנה גוזס
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

פותחים שער למוח21/10/20

04/11/20
 – ADNP גנים שבלעדיהם אין מוח: סיפור מקרה, תסמונת

 CP201 – וטיפול אפשרי

11/11/20
 אוטיזם – למה, כמה, איך ומה עושים? 

רופאה אורחת: ד”ר לידיה גביס

המוח הרגשי והחושים – מבינים ונלחמים נגד הלם קרב18/11/20

סכיזופרניה – מהמעבדה למרפאה 25/11/20

מחלת פרקינסון – מהמעבדה למרפאה 02/12/20

מחלת ALS – פיתוחים חדשים09/12/20

אין הרצאה – חנוכה16/12/20

מחלת אלצהיימר, זיכרון ולמידה מנקודת המבט של החוקרים23/12/20

30/12/20
 מחלת אלצהיימר – מה אומר הרופא

מרצה אורח: פרופ׳ עמוס קורצ’ין

מסכמים מזור למוח החבול: מרפאים את המוח06/01/21

שימו לב: רכישת מנוי לסדרה תאפשר לכם השתתפות בהרצאות באחד 
 משני אופנים – באודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום, בניין הסנאט, 

או )ככל שהנסיבות האישיות או הכלליות יחייבו( בשידור ישיר ובלעדי למחשב 
או לנייד האישי באמצעות קוד פשוט להפעלה.



טופס הרשמה
שם: 1(             2(  

רחוב:                                                                          מס':   כתובת: 

ישוב:                                                                          מיקוד:    

טלפון:                                                    טלפון נייד:  

דוא"ל:   

דמי השתתפות בסדרה

מחיר מנוי רגיל לסדרה: 600 ש"ח  ̈

אנשי סגל וגמלאי האוניברסיטה: 300 ש"ח  ̈

ידידי האוניברסיטה: 450 ₪  ̈

סטודנטים של אוניברסיטת תל אביב: הכניסה חינם, על בסיס מקום פנוי  ̈

למעוניינים: הצטרפות/חידוש חברות באגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב 

¨ חבר יחיד )400 ₪ לשנה( | ¨ זוג )700 ₪ לשנה(

בחיוב כרטיס אשראי מסוג:    ̈

מס'                                                                        בתוקף עד:    

ת.ז.:    

¨ 2 תשלומים  | ¨ תשלום אחד  בגב הכרטיס:                       3 ספרות אחרונות   

בהמחאה לפקודת: אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב, ת"ד 39655 תל אביב 6139601  ̈

חנייה: 

 ניתן לחנות, בהנחה של 50%, בחניון שבאולם סמולרש ובחניון ג'ורג' וייז. 

נא להזין מספר רכב:  

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

להרשמה ולפרטים נוספים: טלפון: 03-6407186 / 03-6406947 | פקס: 03-6407294
yedidim@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

events.tau.ac.il :בעקבות הלא נודעלאירועים נוספים

סדרת הרצאות בחסות הרקטור | סמסטר א׳, תשפ״א
 ימי רביעי, בין השעות 14:00-12:30 

באודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום, בניין הסנאט

נפלאות התבונה: כיצד המדע מתמודד 
עם מחלות מוח

פרופ' אילנה גוזס, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר


