
 

םיפתושמ םיטנדוטס  יטקייורפל  תורחת   תקשה 
חורה יעדמ   האופר 

 
 םירקחמל דחא לכ ₪ 10,000 ס"ע םיקנעמ השימחל ארוק לוק לע זירכמ א"תא@דמויב רקחמה זכרמ
  .)ןושאר ראותו רטסאמ( ביבא לת תטיסרבינואב םיטנדוטסל הרבחהו חורה יעדמו האופר-ויבב םיפתושמ
 

 :השקבה תשגה
 .תוטלוקפה יתשמ םיטנדוטס י"ע שגות השקב לכ
 
 :לולכת השקב לכ

 )תילגנאבו תירבעב( רקחמה טקייורפ תרתוכ .1
 .תירבעב תויהל הלוכי השקבה ראש

 )הלימ 300 דע( רקחמה ריצקת .2
 )הלימ 300 דע( הלועפה ףותיש גוס .3
 תדובע ,רפס וא רמאמ לש תינושלו תיעדמ הכירע ,תימעפ-דח הגלימ לולכל לוכי :שקובמ ביצקת .4

 .םירמוחו דויצ ,תונכת
 

 תריחב ךילהת . lanarhassan@tauex.tau.ac.ila ליימה תבותכל 2019 ינויב 7 םויל דע שגות השקבה
  .חורה יעדמ – האופר ףתושמה םויווקולוקה לש תנגראמה הדעוה י"ע להוני תוכוזה תועצהה שמח
 

  .2019 ינויב 21-ב וזרכוי תוכוזה תועצהה
 
 :תופתתשהה יללכ
 
 .תורחאה תוטלוקפהמ םיפתוש רתאל עויס ןתניי וב םיניינועמ םיטנדוטסל שגפמ ךרעיי 2019 יאמב 7-ב
 .ןיינע ימוחת ,הטלוקפ ,םש :םיאבה םיטרפה םע alanarhassan@tauex.tau.ac.il ליימב ומשרה אנא
 יעדמ – האופר ףתושמה םויווקולוקה תוינכתב אוצמל ןתינ הלועפ ףותישל םיירשפא םיאשונל תואמגוד
 .)ב-א םיחפסנכ ב"צמ( חורה
 

 .תוטלוקפה יתשמ םיחנמה ינש י"ע רשואת האצוה לכו ,םיחנמה י"ע להוני םיטנרטסאמ רובע ביצקתה
 החנמה י"ע להוני ביצקתה ,חורה יעדממ ןושאר ראותל םיטנדוטס י"ע שגוה הכוזה טקייורפה םא
  .האופרל הטלוקפהמ
 

  .תויפוס ןה היתוטלחהו םיטקייורפה תומדקתה רחא בוקעת הדעווה
  



 

 
 

Students' Joint Project Grants in Biomed & 
Humanities 

 
The Biomed@TAU Research Hubs announce a call for five grants 10,000 ILS each, for a joint 
research project in biomedical sciences and humanities/social sciences for Tel Aviv University 
graduate & undergraduate students.  
 
Application: 
Each application should be submitted by students from both faculties. 
 
The application should include: 
1. Title of research project (in Hebrew and English) 
The remainder of the application can be in Hebrew or English.  
2. Abstract of research project (up to 300 words) 
3. Nature of collaboration (up to 300 words) 
4. Budget request (can include one-time student scholarship, editing for an article or a book, 
programming, supplies and equipment) 
 
Submission should be done by June 7, 2019 to alanarhassan@tauex.tau.ac.il. The selection 
process will be managed by a committee of the organizers of the joint colloquium of 
Humanities and Medicine.  
 
Winning applications will be announced on June 21, 2019. 
 
Regulations:  
A meeting will be held on May 7, 2019 to assist students to match a collaborator from the other 
discipline. Please register at alanarhassan@tauex.tau.ac.il with your name, faculty and Interest 
areas. Examples of joint topics can be found in the Colloquium's programs (attached as Exhibit 
A-B). 
 
Graduates' Budget will be deposited in graduate mentor budget, and expenses will be approved 
by both mentors.  
Undergrads' budget will be managed by Medicine Faculty's mentor.  
 
Review will be done by a committee and decision is final.  
 
  



 

 

Exhibit A 
 
October 31, 2017 
Dr. Noam Shomron, “Genomics: Decisions You Make When Reading Your DNA”  
Dr. Galit Wellner, “Self Tracking and Personalized Medicine: Rethinking the Patient” 
 
November 28, 2017 
Dr. Oded Rechavi, “Heritable Memories” 
Prof. Eva Jablonca, “Epigenetics and Social Justice: The Epigenetic Impacts of Poverty, Hunger 
and Severe Psychological Pressure” 
 
December 12, 2017 
Prof. Karen B. Avraham, “Genetics and the Culture of Deafness: Are They Compatible?”  
Dr. Carmel Vaisman, “Forget What You Know About Disability: How Cyborg Discourses 
Reconfigure Disability” 
 
December 26, 2017 
Prof. Jonny Gershoni, “Don't debate - Vaccinate!"  
Dr. Ehud Lamm, “Exposing Medical Pseudo-Science May Be Unethical” 
 
January 30, 2018 
Dr. Adi Barzel, “Engineering the Genome to Cure Innate Diseases and Cancer” 
Dr. Yaron Cohen Tzemach, “Plato and Aristotle Go to the Doctor: On Medicine and Economics 
in Greek Philosophy” 
 
February 27, 2018 
Dr. Vered Padler-Karavani, “Aiming at the Sweet Spot of Human Diseases” 
Dr. Shlomit Yadlin-Gadot, “A Maze of Mirrors: Hidden Social Agents in the Human Mind” 
 
 
 

 2017 רבוטקואב 31
 )תילגנאב( "א.נ.דה תא םיארוקשכ תחקל שיש תוטלחה :הקימונג" ,ןורמוש םעונ ר"ד
 "טנייצפ והמ שדחמ בושחל :תישיא תמאתומ האופרו תימצע הדידמ " ,רנלו תילג ר"ד
 

 2017 רבמבונב 28
 "השרוהב תונורכז" ,יבכר דדוע ר"ד
 יגולוכיספ ץחל לשו בערו ינוע לש תויטנגיפאה תועפשהה :יתרבח קדצו הקיטנגיפא " ,הקנולבי הוח 'פורפ
 "רומח
 

 2017 רבמצדב 12
 )תילגנאב( "?םימאות םאה :תושריחה תוברתו הקיטנג" ,םהרבא ןרק 'פורפ



 

 "תויולבגומ שדחמ בצעמ גרובייסה חיש דציכ :תויולבגומ לע םתעדיש המ וחכשת" ,ןמסיו למרכ ר"ד
 

 2017 רבמצדב 26
 )תילגנאב( "ןסחל יאדכ !ןכ" ,ינושרג ינו'ג 'פורפ
 "יאופר עדמ-ודואספ תפישחב תיתאה היעבה" ,םל דוהא ר"ד
 

 2018 ראוניב 30
 "ןטרס לשו תודלומ תולחמ לש יופיר םשל םונגה תסדנה" ,לזרב ידע ר"ד
 "תינוויה היפוסוליפב הלכלכו האופר לע :אפורל םיסנכנ וטסיראו ןוטלפא" ,חמצ-ןהכ ןורי ר"ד
 

 2018 ראורבפב 27
 "תוישונא תולחמ לש הקותמה הדוקנל ןווכל" ,ינווארק-רלדפ דרו ר"ד
 "םדאה שפנב םייומס םייתרבח םינכוס -  תוארמה ךובמ" ,תודג-ןילדי תימולש ר"ד

 
  



 

 

Exhibit B 
 
Wednesday, March 27, 2019, 9:30-11:00 
Dr. Hagai Boas (The Van Leer Jerusalem Institute), “The political economy of transplant organs” 
Prof. Shai Izraeli (Head of Pediatric Hematology Oncology Division, Schneider Children's 
Medical Center), “From a death sentence to cure – the success and challenges of treating 
childhood leukemia” 
 
Wednesday, April 10, 2019, 10:00-11:30 
Dr. Denisa Kera (Marie Curie Research Fellow at BISITE, University of Salamanca, Spain), 
“Playing with and hacking your medical data” (in English) 
Dr. Omry Koren (Bar Ilan University’s Medical School, Sefat), “Microbiome: Diversity within our 
body” (in English) 
 
Tuesday, May 7, 2019, 10:00-11:30 
Dr. Oren Asman (Faculty of Medicine, Tel Aviv University), “Medical ethics in the digital age” 
Prof. Hagit Messer-Yaron (Faculty of Engineering, Tel Aviv University), “On the Role of 
Engineers in Ethically Aligned Design of Autonomous Intelligent Systems” 
 
Tuesday, May 28, 2019, 10:00-11:30 
Ruth Anderwald and Leonhard Grond (Artists, Austria), “On Dizziness” (in English) 
Prof. Nachum Dershowitz (Computer Science, Tel Aviv University), “AI and historical 
manuscripts” (in English) 
 
Wednesday, June 12, 2019, 10:00-11:30  
Prof. Ian McGonigle (Nanyang University, Singapore), “GenomeAsia100k and the problem of 
defining an ethnic group for the purpose of creating a reference genome” (in English) 
Dr. Nurit Bublil (The National Center of Legal Medicine, Ministry of Health (Abu Kabir)), 
“Forensic DNA databases” 
 

 9:30-11:00 ,2019 ץרמב 27 ,יעיבר םוי
 "הלתשהל םירביא לש תיטילופה הלכלכה" ,)ריל ןו( זעוב יגח ר"ד
 תוומ ןיד רזגמ" ,)םידלי תאופרל רדיינש זכרמ ,יגולוקנוא-יגולוטמהה ךרעמה להנמ( ילאערזי יש 'פורפ
 "םידליב ןטרסו הימקיולב לופיטב םירגתאהו החלצהה – אפרמל
 
 10:00-11:30 ,2019 לירפאב 10 ,יעיבר םוי
 םע גניקאהו םיקחשמ" ,)דרפס ,הקנמלס תטיסרבינוא ,BISITE-ב יריק יראמ תתימע( הריק הסינד ר"ד
 )תילגנאב( "ךלש יאופרה עדימה
 "ונלש ףוגב ןווגמ :םויבורקימ" ,)תפצב ןליא רב תטיסרבינוא לש האופרל רפסה תיב( ןרוק ירמע ר"ד
 )תילגנאב(
 
 10:00-11:30 ,2019  יאמ 7 ,ישילש םוי



 

  "ילטיגידה ןדיעב תיאופר הקיתא" ,)ביבא לת תטסירבינוא( ןמסא ןרוא ר"ד
 בוציעב םיסדנהמ לש םדיקפת לע" ,)ביבא לת תטיסרבינוא ,הסדנהל הטלוקפה( ןורי-רסמ תיגח 'פורפ
 "תוימונוטוא תויטנגלטניא תוכרעמ לש יתא
 
 10:00-11:30 ,2019  יאמ 28 ,ישילש םוי
 )תילגנאב( "תרוחרחס" ,)הירטסוא ,םינמא( דנורג דרהנואלו דלוורדנא תור
 "םיירוטסה םיבתכו תיתוכאלמ הניב" ,)ביבא לת תטיסרבינוא ,בשחמה יעדמ( ץיבושרד םוחנ 'פורפ
 
 10:00-11:30 ,2019 ינויב 12 ,יעיבר םוי

 הצובק לש הרדגהה תייעבו  100Kהיסא םונג" ,)רופגניס ,גנאינאנ תטסירבינוא( לגינוגקמ ןאיא 'פורפ
 )תילגנאב( "תוסחייתהל םונג תריצי תורטמל תינתא
 "םייזנרופ .א.נ.ד ירגאמ" ,)תואירבה דרשמ ,תיטפשמ האופרל ימואלה זכרמה( לילבוב תירונ ר"ד

 
 


