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 שנה טובה

 ימי קורונה

 .מצ"ב לינק לדף הצהרת בריאות, המאפשר כניסה למתחם הפקולטה

https://medicine.biu.ac.il/en/node/3080   

עדכונים והוראות של משרד הבריאות ושל אוניברסיטת בר אילן מתפרסמים על ידי ראש המנהל, מר 

 .נועם רשלבך

 מינויים וקידומים

 ( יבת-ברכות לחברי הפקולטה הבאים ) בסדר אלפא

 – , מנהל מחלקת  פה ולסת, המרכז הרפואי ע"ש פדה בפורייהנאג'י-פרופ' עימד אבו אל •

 יקודם לדרגת פרופסור חבר קלינ

מונה לדרגת  - , מנהל המחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי לגלילהבדארנ דר' סאמיח •

 מרצה קליני בכיר 

 ופסור חבר קליניקודם לדרגת פר -  , מנכ"ל המרכז הרפואי לגלילפרופ' מסעד ברהום •

 מונתה לדרגת מרצה  -דר' לימור מעודד  •

 מונה לדרגת פרופסור חבר קליני –, מנכ"ל המרכז הרפואי זיו פרופ' סלמאן זרקא •

 

 פ"לשנת תש טקסי קבלת תארים

 בספטמבר.  9טקס קבלת תואר שני במדעי הרפואה התקיים ביום רביעי,  •

  זום.באמצעות הלאור מגבלות הקורונה, הטקס התקיים    
   https://medicine.biu.ac.il/en/album/2715 לתמונות:   

גם  בספטמבר.  14טקס הענקת תואר דוקטור לרפואה לבוגרי מחזור ד', התקיים ביום שני   •

   .טקס זה התקיים באמצעות הזום
   https://medicine.biu.ac.il/en/album/2717לתמונות: 

 

  שת"פ עם הפקולטה לרפואה בצפת- תרגיל פיקוד העורף

  
 

 

https://medicine.biu.ac.il/en/node/3080
https://medicine.biu.ac.il/en/album/2715
https://medicine.biu.ac.il/en/album/2717


 ,בזקמרכזיית לצורך הרחבת הפקולטה לרפואה, רכשה אוניברסיטת בר אילן את מתחם בניין 

בנייני הפקולטה. בתחילת החודש  נהרס בניין בזק בפיקוח מר גדי בוגנים ראש מערך   שנמצא ממול

בובות   בתיאום עם צה"ל נערך שבועיים לאחר מכן תרגיל חילוץ של פיקוד העורף. .המבצעים

 המייצגות פצועים בדרגות שונות, הוצבו ברחבי הבניין, לפני הריסתו. 

איתור, חילוץ   , לתרגיל בפיקוד העורףחילוץ והצלה  בספטמבר התייצבו אנשי יחידת 7שני, ביום

במתחם הבניין ההרוס. בתרגיל נוכחו נציגים מהפקולטה, מעיריית   , שנמשך שלושה ימים,והצלה

גויסו למבצע, ללא  אנשי מילואים100צפת, ממד"א, מהמשטרה, מיחידת עוקץ הצהלית ומזק"א. כ 

חיוניים לתפקוד היחידה, כך שההזדמנות   התראה מוקדמת, כחלק מהתרגיל. תרגילים מסוג זה

 התקבלה בברכה. הפקולטה פתחה את שעריה ואפשרה לצה"ל להשתמש במתקני הקמפוס.

     https://medicine.biu.ac.il/en/album/2716תמונות: 

 

 חדשות הפקולטה

מכהן כפרופסור   גלסברג מונה לקצין רפואה ראשי של צה"ל. פרופ' גלסברג פרופסור אלון  •

 חבר בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי.

וחבר סגל  מנהל מחלקת נשים ויולדות במרכז הרפואי לגליל פרופסור יעקב בורנשטיין  •

  Pelviperineologi journalמונה לעורך הראשי של הפקולטה בדרגת פרופסור מן המניין, 

 .יברסיטת בר אילןשל אונ תדר' נעמי דיקמן מונתה לחברת צוות ההוראה הדיגיטלי •

סייעו לתושבי העיר נצרת להתמודד עם נגיף  לרפואה בצפת בפקולטה סטודנטים לרפואה  •

 הקורונה.

 

 

על לכתו ללא עת של דר' דיאב גאנם,  ובכאב לב בצער  פיםסגל הפקולטה משתתהדיקן ו

מנהל מרפאת קופ"ח מאוחדת בישוב מרר, מנהל המערך הקרדיווסקולרי וטיפול נמרץ לב  

. במינוי מרצה בכיר ומורה מצטיין חבר סגל הפקולטה הבמרכז הרפואי ע"ש פדה בפוריי

 . 57דר' נפטר מדום לב בגיל  

 

בצער ובכאב לב אנו מודיעים על פטירתה של דר' אורנה ניצן, מומחית למחלות זיהומיות, 

    מרצה בכיר בדרגת  רופאה בכירה ביחידה למניעת זיהומים, חברת סגל הפקולטה

 רה מצטיינת. ומו

https://medicine.biu.ac.il/en/album/2716


 

 הכר את החוקר

היא חוקרת במכון המחקר במרכז הרפואי לגליל בנהריה, סיימה את לימודיה  ,דר' רגינה מיכליס

לתואר ראשון, תואר שלישי ופוסט דוקטורט בביולוגיה מולקולרית של הצמח  בטכניון בחיפה. את 

התואר השני השלימה במכון וייצמן למדע ברחובות. דר' רגינה שימשה כחוקרת במכון לחקר ימים  

 . 2000בחיפה משנת  ואגמים

 דגש עלברב בתחומי המחקר הקשורים בביוכימיה ואנליזה של חלבונים,  ןלדר' מיכליס ניסיו

Post translational modifications associated with systematic inflammation, oxidative-

stress and immune-dysregulation in cancer and chronic diseases.     

מאמרים במגזינים השייכים לתחום, ולקחה חלק אקטיבי בכנסים מקצועיים   26פרסמה  דר' מיכליס

 בישראל, באירופה ובארצות הברית.

בתפקידה היום מכהנת דר' מיכליס כמנהלת מעבדת המחקר להמטולוגיה, שהוקמה באוקטובר 

חוקרי המעבדה  ,  על ידי דר' אנדרי בריסטר, ראש  המכון להמטולוגיה במרכז הרפואי לגליל. 2015

מערכת החלבונים הזורמים בדם ומהווים חלק ממערכת  - םהמשלי-מערכתמתמקדים בפעילות 

לוקמיה   -  CLLאונקולוגיות במיוחד ב -מחלות המטובחולים ב -( complement system) החיסון,

לימפתית כרונית. מטרת המחקר היא להבין  את המכניזמים השונים היוצרים התנגדות 

 ובמיוחד בתפקידה של מערכת המשלים בהקשר זה. CLL  ירפיה בחוללאימונות

המערכת החיסונית  תוך כוונה להגיע להבנה טובה יותר של מנגנונים אלה ושל החשיבות היחסית של

ושל  מערכת המשלים בתהליך הניקוי של תאי המטרה, דר' מיכליס משלבת מחקר בסיסי עם  

איכות ולהארכת חיי לם ותריהיבטים קליניים, ובונה תוך כדי כך מרכז  מחקר תרגומי אמיתי, ש

 . החולים

 באנגלית הפקולטה בתקשורת בשפה האנגלית

 ILTV Insider Interview with Prof. Chaim Putterman 

 Bar Ilan’s Social Incubator Brings Improved Healthcare to Disadvantaged 

Populations in Israel    

 Bar-Ilan initiative aims to address health needs in disadvantaged Galilee 

 JPost: Bar Ilan University helps Nazareth combat coronavirus 

 

 אחרונים פרסומי מחקר

פרסומי המחקר של סגל הפקולטה לרפואה  מופיעים בדרך כלל בסדר כרונולוגי בהתאם למועד 

 פרסומם. 

 Oren Ziv, Elad Reuven, Omry Koren: Effects of Diet-Modulated Autologous Fecal 

Microbiota Transplantation on Weight Regain (Gastroenterology.) 



 Najib Dally: The impact of anti-bacterial prophylaxis on the outcome of patients 

treated with venetoclax-based regimens for relapsed/refractory plasma cell 

dyscrasias: Real-life data (Leuk Res.) 

 Eric S Shinwell: Reassessing vitamin D supplementation in preterm infants: a 

prospective study and review of the literature (J Pediatr Endocrinol Metab) 

 Wiliam Nseir, Tawfik Khoury, Baker Mahamid, Amir Mari, Wisam Sbeit: Sub -

Nonalcoholic fatty liver disease is associated with COVID-19 severity independently 

of metabolic syndrome: a retrospective case-control study (Eur J Gastroenterol 

Hepatol) 

 Ohad Ronen, Jamal Qarawany, Boaz Markel, Amiel Sberro, Eli Layous, Netanel 

Eisenbach, Eyal Sela, Tal Marshak: Inter-Rater Variability of Reflux Finding Score 

Amongst Otolaryngologists (J Voice .) 

 Karl Skorecki: Acute pyelonephritis in children and the risk of end-stage kidney 

disease (J Nephrol)  

 Amir Bashkin, Jalaa Abu Ali, Mona Shehadeh, Lea Even, Ohad Ronen: The 

significance ofhigh thyroxine in hospitalized patients with low thyroid-stimulating 

hormone.  (Endocrine) 

 Wisam Sbeit, Amir Mari, Tawfik Khoury: Fatty pancreas and pancreatic cancer: a 

new player on the field? (Minerva Gastroenterol Dietol) 

 Amiel A. Dror, Netanel Eisenbach, Tal Marshak, Eli Layous, Asaf Zigron, Ohad 

Ronen,Samer Srouji, Eyal Sela: Reduction of Allergic Rhinitis Symptoms with Face 

Mask Usage During the COVID-19 Pandemic (J Allergy Clin Immunol Pract ) 

 Inbar Ben Shachar, Ilan Atlas: Is the extent of pelvic lymphadenectomy in the 

staging of endometrial cancer associated with the yield of metastatic nodes? An 

Israeli Gynecologic Oncology Group study (Surg Oncol.) 

 D Karasik: Genetic Pleiotropy of Bone-Related Phenotypes: Insights from 

Osteoporosis  ) Curr Osteoporos Rep.)      

 

 


