
 – עניין משותף  חולקים  הרוח  ומדעי  מדע הרפואה 
האדם. ההבדל הבסיסי והמהותי הוא באופני החקירה, 
ואלו מובילים לעיתים למסקנות שונות, ולעיתים לדומות. 
בסדרת ההרצאות נבחן כיצד שני התחומים מתמודדים 
עם סוגיות ובעיות מסויימות, האם המסקנות דומות, וכיצד 
השוני יכול לתרום לתוצאות מחקר עשירות יותר, יעילות 

יותר ומדוייקות יותר. 

 ההרצאות יתקיימו בסמסטר א תשע”ח )2017-8(
מדי יום שלישי האחרון בחודש,  

ועוד מפגש חגיגי לכבוד חג החנוכה,  
בשעות 10:00-11:30,  

באולם יגלום שבבניין הסנאט,  
אוניברסיטת תל אביב.  

 לפני כל הרצאה יוגש כיבוד קל
 .Biomed@TAU Research Hubs בחסות  

 ההרצאות יתקיימו בשפה העברית,
אלא אם כן צויין אחרת.  

 הפקולטה לרפואה 
ע״ש סאקלר

אוניברסיטת תל אביב

 הפקולטה למדעי הרוח  
ע״ש לסטר וסאלי אנטין 

אוניברסיטת תל אביב

סדרת הרצאות 
בינתחומית

רפואה – מדעי הרוח

31 באוקטובר 2017
ברכות: 

פרופ’ ליאו קורי, דיקן הפקולטה למדעי הרוח ע”ש 
אנטין; 

פרופ’ יוסף שילה, הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר
ד”ר נועם שומרון, “גנומיקה: החלטות שיש לקחת 

כשקוראים את הד.נ.א” )באנגלית(
ד”ר גלית ולנר, “מדידה עצמית ורפואה מותאמת 

אישית: לחשוב מחדש מהו פציינט”

28 בנובמבר 2017
ד”ר עודד רכבי, “זכרונות בהורשה”

פרופ’ חוה יבלונקה, “אפיגנטיקה וצדק חברתי: 
ההשפעות האפיגנטיות של עוני ורעב ושל לחץ 

פסיכולוגי חמור”

12 בדצמבר 2017
פרופ’ קרן אברהם, “גנטיקה ותרבות החירשות: האם 

תואמים?” )באנגלית(
ד”ר כרמל ויסמן, “תשכחו מה שידעתם על 
מוגבלויות: כיצד שיח הסייבורג מעצב מחדש 

מוגבלויות”

26 בדצמבר 2017
פרופ’ ג’וני גרשוני, “כן! כדאי לחסן” )באנגלית(

ד”ר אהוד לם, “הבעיה האתית בחשיפת פסאודו-מדע 
רפואי”

30 בינואר 2018
ד”ר עדי ברזל, “הנדסת הגנום לשם ריפוי של מחלות 

מולדות ושל סרטן”
ד”ר ירון כהן-צמח, “אפלטון ואריסטו נכנסים לרופא: 

על רפואה וכלכלה בפילוסופיה היוונית”

27 בפברואר 2018
ד”ר ורד פדלר-קראווני, “לכוון לנקודה המתוקה של 

מחלות אנושיות”
ד”ר שלומית ידלין-גדות, “מבוך המראות – סוכנים 

חברתיים סמויים בנפש האדם”

הכניסה חופשית
לפרטים נוספים: נעמי קפלן

nmcaplan@post.tau.ac.il



 Sackler Faculty  
of Medicine
Tel Aviv University

The Lester and Sally Entin  
Faculty of Humanities
Tel Aviv University

Medicine and Humanities share a common subject 
of research – the human subject. The basic and 
fundamental difference is the methodologies 
and research strategies that sometimes lead to 
different or similar conclusions. In the Colloquium, 
we will examine how the two disciplines approach 
issues and problems, ask if their conclusions are 
alike, and how the differences can contribute 
to richer, more efficient and more accurate 
outcomes.

 The colloquium will take place
 in the Fall Semester of 2017/8 on the 

last Tuesday of the month, plus an extra 
meeting on Hanukkah, at 10:00-11:30

 in the Yaglom Hall, Senate Building,
 Tel Aviv University.

 A light breakfast will be served before each 
meeting, sponsored by the Biomed@TAU 
Research Hubs.

 Lectures will be in Hebrew unless otherwise 
noted. 

October 31, 2017
Greetings: 
Prof. Leo Corry, Dean, The Entin Faculty of 
Humanities; 
Prof. Yossi Shiloh, The Sackler Faculty of Medicine
Dr. Noam Shomron, ”Genomics: Decisions You 
Make When Reading Your DNA“ )in English(
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?“ (in English(
Dr. Carmel Vaisman, ”Forget What You Know 
About Disability: How Cyborg Discourses 
Reconfigure Disability“

December 26, 2017
Prof. Jonny Gershoni, ”Don’t Debate - Vaccinate!“ 
)in English( 
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“

Interdisciplinary 
Colloquium
in Medicine & 
Humanities

lectures are free
for information contact Naomi Caplan, 
nmcaplan@post.tau.ac.il


