
יום שלישי, 3 בנובמבר 2020, 10:00-11:30 

ד”ר בועז ברק )אוניברסיטת תל אביב(,

“ נוירונים, גליה, מיאלין והתנהגות - כיצד כל אלו קשורים 
זה בזה?”

ד”ר אורן באדר )אוניברסיטת היידלברג(,

“ אינטרסוביקטיביות ופסיכופתולוגיות - חקירה פנומנולוגית” 

יום שלישי, 8 בדצמבר 2020, 10:00-11:30 

פרופ’ אלכסנדר גולברג )אוניברסיטת תל אביב(,

“זיקוק ביולוגי ימי לייצור מקיים של מרכיבי מזון ודלקים 
בישראל”

ד”ר דניאל מישורי )אוניברסיטת תל אביב(,

“ביואתיקה, קורונה, אקולוגיה ובריאות הציבור”

12 בינואר 2021, 10:00-11:30 )באנגלית(

פרופ’ שי בן-שחר )ראש תחום רפואה מותאמת אישית 
וגנומיקה במכון כללית למחקר, אוניברסיטת תל אביב(,

“שימוש במידע רב לרפואה מותאמת אישית”

פרופ’ מינה רוקנשטיין )אוניברסיטת הלסינקי(,

“מכונת MeToo – כדורים נוגדי דכאון והשפעותיהם”

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 – זו השנה 
השלישית - כיצד שני התחומים מתמודדים עם סוגיות 
ובעיות מורכבות, וכיצד ההבדל יכול לתרום לתוצאות 

מחקר עשירות יותר, יעילות יותר ומדוייקות יותר.  

 ההרצאות יתקיימו בסמסטר א תשפ״א )2020-21( 
פעם בחודש, בימי שלישי. 

 Biomed@TAU המפגשים ייערכו בזום בחסות 
 ,Adelis Foundation-ו  Research Hubs  
 Biomed זמינים לצפיה מאוחרת באתר  ויהיו 

 https://en-biomed.tau.ac.il בכתובת
 ההרצאות יתקיימו בשפה העברית, אלא אם כן 

צויין אחרת.
 הכניסה חופשית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לד”ר גלית ולנר
GalitWellner@post.tau.ac.il

סדרת ההרצאות 
הבינתחומית השלישית

רפואה – מדעי הרוח
סמסטר א׳ תשפ״א

Sackler Faculty  
of Medicine
Tel Aviv University

The Lester and Sally Entin  
Faculty of Humanities
Tel Aviv University

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

עברנו 
לזום!

https://en-biomed.tau.ac.il/
mailto:GalitWellner@post.tau.ac.il


Sackler Faculty  
of Medicine
Tel Aviv University

The Lester and Sally Entin  
Faculty of Humanities
Tel Aviv University

Tuesday, November 3, 2020, 10:00-11:30 

Dr. Boaz Barak )Tel Aviv University(,
”Neuron-glia interaction, myelination and behavior: 
how are they all intertwined?“ 

Dr. Oren Bader )Heidelberg University(, 
”Intersubjectivity in mental disorders – a 
phenomenological investigation“

Tuesday, December 8, 2020, 10:00-11:30 

Prof. Alexander Golberg )Tel Aviv University(, 
”Offshore biorefinery for sustainable food chemicals 
and fuels production in Israel“

Dr. Daniel Mishori )Tel Aviv University(,
”Bioethics, corona, ecology & public health“

Tuesday, January 12, 2021, 10:00-11:30
)in English(

Prof. Shay Ben-Shachar )Personalized Medicine 
& Genomics, Clalit Research Institute and Tel Aviv 
University(,
”Big data used for personalized medicine“

Prof. Minna Ruckenstein )Helsinki University(, 
”‘Metoo machine’ – antidepressants and their 
life-effects“

Medicine and Humanities share a 
common research subject – humans. 
The basic and fundamental difference 

is the methodologies and research strategies 
applied, which could lead to similar or opposing 
conclusions. In the Colloquium, now in its third 
year, we will examine how the two disciplines 
approach the same topic, and discuss how the 
anomalies might contribute to a richer outcome. 

 The Colloquium will take place in the Autumn 
Semester of 2020/21, approximately once a 
month on Tuesdays. 

 The meetings will be held via Zoom, sponsored 
by the Biomed@TAU Research Hubs & Adelis 
Foundation. 

 Recordings will be available for later viewing 
on the Biomed site - https://en-biomed.tau.
ac.il/. 

 Lectures will be held in Hebrew, unless stated 
otherwise. 

 Attendance is free of charge. 

For more information please contact 
Dr. Galit Wellner: GalitWellner@post.tau.ac.il

The Third Medicine 
& Humanities 
Interdisciplinary 
Colloquium
Autumn Semester 2020-2021

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

Organized by: Dr. Galit Wellner, Prof. Noam 
Shomron, Prof. Karen Avraham

We’ve gone virtual!

https://en-biomed.tau.ac.il/
https://en-biomed.tau.ac.il/
mailto:GalitWellner@post.tau.ac.il

