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שם המרצה הנושא תאריך

פרופ' שולה מיכאלי  פעילות חוקרי אוניברסיטת בר אילן בנושא הקורונה  21.10.20
פרופ' רונית שריד מבט כללי על נגיף הקורונה  28.10.20
פרופ' זאב זלבסקי טכנולוגיות של קורונה 04.11.20
פרופ' ליאת קוליק התנדבות בעידן הקורונה 11.11.20
פרופ' דורון גרבר שימוש בטכנולוגיות חדשניות  למציאת תרופות לקורונה 18.11.20

פרופ' בנימין שרדני סערת מערכת החיסון של חולי קורונה  25.11.20
ד״ר מיטל גל תנעמי הישרדות עונת הקורונה - מי יזכה בכתר החסינות? 02.12.20

ד"ר ברוך ברזל שבוע שבוע ותרופות באימייל: רעיונות על החיים לצד הקורונה  09.12.20
ד"ר דוד ענקי גורמים המשפיעים על התנהגויות בריאות בתגובה לקורונה 16.12.20

פרופ' אורית טאובמן בן-ארי מעבר להורות בצל הקורונה  23.12.20

פרופ'  דני חורש ההשלכות הפסיכולוגיות של התפשטות נגיף הקורונה: מחקרי אורך 
בישראל ובעולם 30.12.20

פרופ' נעה אהרוני  התפקיד והשימוש במדיה החברתית לדרכי מידע ממשלתי בזמן 
התפרצות הקורונה בישראל 06.01.21

שם המרצה הנושא תאריך

פרופ' מיכל בן שחר כשיש קשרים לא צריך פרוטקציה: קישוריות מוחית  
בתהליכי שפה ודיבור 10.03.21

פרופ' גל ידיד טיפול בהתמכרויות- יש אור בקצה המנהרה 17.03.21
פרופ' ארי זבוטפסקי תנועות עיניים כחלון למוח 07.04.21
פרופ' אלון קורנגרין על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים  על המוח 21.04.21

פרופ' איתן אוקון מוח, זקנה והמאה ה-21 28.04.21
פרופ' ליאור אפלבאום למה ישנים? 05.05.21

פרופ' אורי ניר חידושים בפיתוח תרופות למחלת סרטן הלבלב 12.05.21
פרופ' אורית שפי פיתוחים הנצפים לשיקום עצבי 19.05.21

פרופ' מירה ברדה סער נגיף COVID 19 ומערכת החיסון 26.05.21
פרופ' שרון רוטשטיין מחלות עצביות – מתכות מעבר ומה שבינהן 02.06.21

פרופ' חיים כהן גישות ביולוגיות להאטת ההזדקנות 09.06.21
ד״ר נעמי צורגיל גידול סרטני על שבב - שיטות חדשניות למחקר ופיתוח 

של טיפולים אנטי סרטניים 16.06.21

<<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות

אשנב למדע- מדע בגובה העיניים 
מרכז הקורס: מר יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל 

הקורס יתקיים: בימי ד' בין השעות: 11:30-10:00. עלות הקורס: 700 ₪ לסמסטר )בכל סמסטר 12 מפגשים(. 
תוענק הנחה של 100 ₪ לנרשמים לשני הסמסטרים עד התאריך 15.10.20 )ההנחה תינתן עבור סמסטר ב'(

במה יעסוק הקורס? המהפכה המדעית שעוברת האנושות היא מדהימה. העולם לפני עשור אינו דומה לעולם 
שאנו מכירים היום בהרבה תחומים. מדענים חוזים כי בתוך כמה עשורים, העולם יהיה שונה ללא הכר ממה שהוא 

־כיום. בסדרת הרצאות זו, ינסו טובי המרצים והחוקרים מאוניברסיטת בר אילן ומחוצה לה להביא על קצה המזלג מק
צתה של אותה מהפכה מדעית על מנת שנצעד עם הזמן. השנה נלמד גם על מחקרים מתחום מדעי החברה. 

סמסטר א'    מספר הקורס: 25-130-01                           

אשנב למדע- מדע בגובה העיניים 
מרכז הקורס: מר יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל 

  סמסטר ב'    מספר הקורס: 25-230-01   

<<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות

קורס
שיתקיים בזום 

יוזל ל - 550 ש"ח 

לסמסטר א׳


