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    Office of the Vice Rector– לשכת סגן הרקטור  
 Ilanot" Fellowship"  – תכנית "אילנות"  

 

 י"ג תמוז תשפ"ב בס"ד,                                                                                                                              

 2022יולי  12

 לכבוד 

 ג פ"תש –  "אילנות"המרצות והמרצים בסמינר בתכנית 

 

 ג תשפ"מערכת ההרצאות בסמינר הנדון: 

 שלום רב, 

 

בנוכחות ולכן, לקראת   הסטודנטים מחוייבים . ג פ"תשלשנה"ל    סמינר "אילנות"לפניכם, מערכת ההרצאות של 

 כולם נוכחים.  -ההרצאה של כל אחת ואחד מכן/ם, אשלח דו"ח נוכחות ואבקש שתקראו שמות ותבדקו שאכן  

 הסטודנטים לומדים בכל הפקולטות באוניברסיטה )קהל הטרוגני(, הם סקרנים, דעתניים ואוהבי דיונים. 

 ף בתכנית. סגן הרקטור )ואני( מודים לכם על נכונותכם להרצות ולהשתת

 אנא רישמו ביומנכם את מועד ההרצאה שלכם. 

 ☺זה הזמן לבדוק את שמות ההרצאות באופן סופי.    •

 רמות   תאיר גבע

 מרכזת תכנית "אילנות" 

 . 18:00-16:00ימי ראשון,  -ג  פ" מערכת ההרצאות לשנה"ל תש

 כשרוח וחומר נפגשים      תשפ"ג  - הספקטרום המדעי 

 נושא ההרצאה  המחלקה המרצה (31990תאריך ההרצאה ) -סמסטר א' 

סגן הרקטור: היכרות   פרופ' אריה רייך  23.10.2022 כ"ח תשרי תשפ"ג  1
 והרצאת פתיחה 

 תהליך הגלובליזציה והשפעתו על חיינו

 ההיסטוריה ביוון העתיקה הולדת  דיקנית מדעי הרוח  דניאלה דוויק   פרופ' 30.10.2022 ה' חשוון תשפ"ג  2

גיאוגרפיה   -פילוסופית העולם המיושב  דיקנית מדעי הרוח  פרופ' דניאלה דוויק  6.11.2022 י"ב חשוון תשפ"ג   
 ואתנוגרפיה ביוון וברומא 

 התמכרויות  ביה"ס לעבודה סוציאלית  ד"ר שירה סובול  13.11.2022 י"ט חשוון תשפ"ג  3

 המשך  -התמכרויות  ביה"ס לעבודה סוציאלית  ד"ר שירה סובול  20.11.2022 כ"ו חשוון תשפ"ג   

התכנית למדעי המוח   פרופ' ארי זיבוטפסקי 27.11.2022 ג' כסלו תשפ"ג  4
 לתואר ראשון

 ג'ירפות ויונקים  - כשרות ובע"ח אקזוטיים 

התכנית למדעי המוח   פרופ' ארי זיבוטפסקי 4.12.2022 י' כסלו תשפ"ג   
 וןלתואר ראש 

 פסיון, פנימיה ועופות   -כשרות ועופות 

  יהדות ופמיניזם, איך והיכן הן נפגשות?  רבנית הקמפוס  הרבנית דבורה עברון 11.12.2022 י"ז כסלו תשפ"ג  5

 חיסונים: עבר, הווה ועתיד  רפואה  ד"ר אבי פרץ  1.1.2023 ח' טבת תשפ"ג  6

 טיפול במוזיקה לבעיות נוירולוגיות  המחלקה למוזיקה  ד"ר אילת דסה 8.1.2023 ט"ו טבת תשפ"ג  7

 המשך  -טיפול במוזיקה לבעיות נוירולוגיות  המחלקה למוזיקה  ד"ר אילת דסה 15.1.2023 כ"ב טבת תשפ"ג   

ופרופ'     פרופ' אריה רייך  22.1.2023 כ"ט טבת תשפ"ג  8
 אמנון אלבק 

סגן הרקטור: סיכום  
 ומשוב. רקטור: הרצאה 

 פיתוח תרופות 
      

 נושא ההרצאה  המחלקה המרצה (31991תאריך ההרצאה ) - סמסטר ב' 

סמסטר ב'  
1 

פרופ' אריה רייך )רבע  19.3.2023 כ"ו אדר תשפ"ג 
 שעה( וד"ר ניסן יששכר 

חברים מבטן ומלידה:   מדעי החיים 
 בבריאות ובחולי והמאחסן  המיקרוביום 

 26.3.2023 ד' ניסן תשפ"ג  2
 דיקנית משפטים  פרופ' מיכל אלברשטין

 אופקים   -דעיכת השפיטה ועליית הגישור 
 חדשים לצדק משפטי  

 פסיכולוגיה פוליטית  המחלקה למדעי המדינה ד"ר יוליה אלעד שטרנגר  16.4.2023 כ"ה ניסן תשפ"ג  3

 המשך  - פוליטית פסיכולוגיה  המחלקה למדעי המדינה ד"ר יוליה אלעד שטרנגר  23.4.2023 ב' אייר תשפ"ג   

הנדסה: כלים הנדסיים לשיפור  -נוירו  הנדסה גב' רעות פלן 30.4.2023 ט' אייר תשפ"ג  4
 רגנרציה עצבית 

mailto:%20vicerec.office@biu.ac.il


 

 Ramat-gan  |  Bar-Ilan University,  5290002רמת גן, מיקוד    |   אילן - אוניברסיטת בר 

     |T: 03-5317808  | F: 03-5352649   | vicerec.office@biu.ac.il 

 

  

    Office of the Vice Rector– לשכת סגן הרקטור  
 Ilanot" Fellowship"  – תכנית "אילנות"  

 

 מצב הרוח והשפעתו על מחלות  רפואה  פרופ' סעיד אבוזיד  7.5.2023 ט"ז אייר תשפ"ג  5

האינסטינקט הלשוני: איך אנחנו רוכשים   וספרות אנגלית בלשנות   ד"ר נטליה מאיר  14.5.2023 כ"ג אייר תשפ"ג  6
 שפה 

האינסטינקט הלשוני: איך אנחנו רוכשים   בלשנות וספרות אנגלית  ד"ר נטליה מאיר  21.5.2023 א' סיוון תשפ"ג   
 המשך  -שפה 

 ביה"ס לתקשורת  פרופ' מוטי נייגר  28.5.2023 ח' סיוון תשפ"ג  7
מדוע התקשורת מרבה  - חדשות ותחזיות  

   לעסוק בעתיד? 

  
 ביה"ס לתקשורת  פרופ' מוטי נייגר  4.6.2023 ט"ו סיוון תשפ"ג 

מדוע התקשורת מרבה  - חדשות ותחזיות  
 המשך  -לעסוק בעתיד? 

 דיקן סטודנטים  טזתה גרמאי 11.6.2023 כ"ב סיוון תשפ"ג  8
חלום ירושלים: מסעם של  " סרט ודיון:

 יהודי אתיופיה לארץ". 

 אופטומטריה  פרופ' יוסי מנדל  18.6.2023 כ"ט סיוון תשפ"ג  9
Ration of vision with retinal 
prosthesis 

 25.6.2023 ו' תמוז תשפ"ג  10
ומר     פרופ' אריה רייך 

 עמנואל מאייר 
סגן הרקטור: סיכום,  

 משוב והרצאה בפיזיקה 
 נטים הרקע לתורת הקוו
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