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  הפקולטה של אסטרטגי לתכנון "רטריט"

עזריאלי בעשורים הקרובים? אה ע"ש היכן רואה את עצמה הפקולטה לרפו

  31-, בהשתתפות סגל אקדמי ומנהלי ב"רטריט" בזה היה נושא הדיון 

 . 2022במרץ 

מלון קיבוץ גינוסר, הצוות  במעוררת השראה מול אגם הכנרת,  וזמהבי

מסלולי חינוך  ובין היתר , הפקולטההעתידי של  הנפגש לדיון על ייעוד

 קר, השתייכות אקדמית ומקצועית ופיתוח הגליל.והוראה, תכניות מח

הפקולטה(,  יקןפרופ' קרל סקורצקי )ד ע"ילאחר בוקר של הרצאות רקע 

מי, פרופ' חיים עתנ-שי, פרופ' מיטל גל-פרופ' איתי און, ד"ר קרן אגאי

שנתיים של עבודה    שמסכמותפוטרמן, פרופ' ג'וני יונס, פרופ' אורלי אבני 

משיח -ון מגדרי בהנחיית פרופ' רבקה תובלוסדנת שווי -מאומצת 

  יועצת הנשיאלוי, -פרופ' אורנה ששון הצגתמהמחלקה לפסיכולוגיה, ב

הנושאים   בענייןסיעור מוחות  ערכושולחנות עגולים קבוצות ב ארבע -אילן - ברבאוניברסיטת לשוויון מגדרי 

 שהוצגו מוקדם יותר באותו בוקר.

 .בקיבוץ סיכומים הוכנו למחרת על ידי חברי הפקולטה שנותרו

 .כאן  אפשר לראות יום זה תמונות מ

 

https://medicine.biu.ac.il/en/album/2778
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 מתכנס והגליל הנגב ,הפריפריה לפיתוח השרים קבינט

 עזריאלי ע"ש לרפואה בפקולטה

קבינט השרים לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בראשות השר לפיתוח  

  2022לאפריל,  25בתאריך הפריפריה, הנגב והגליל עודד פורר, התכנס 

הבריאות בנגב ובגליל.  בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי והחליט על קידום תכנית מיוחדת לחיזוק תחום

( שנועדה לשפר את איכות שירותי  2022-2026הקבינט הביא לאישור הממשלה תכנית רב שנתית )

הבריאות הציבוריים הניתנים לתושבי הנגב והגליל באמצעות תוכניות ייעודיות בתחום הבריאות, כוח אדם  

 ותשתיות.  

ה לרפואה כיוצא בכך, דנו בישיבה בתפקיד המפתח שמחזיקה הפקולט

ע"ש עזריאלי בקידום התוכנית. זאת על ידי השקעת עשרות מיליוני 

שקלים בהגדלת היצע הרופאים והרופאות, האחים והאחיות בבתי חולים  

ובקהילה בגליל, בהבאת רופאים מתמחים מצטיינים להתמחות ברפואה  

בתחומים בהם קיים חוסר בבתי חולים ובקהילה בגליל, הגדלת מספר  

לרפואה וסיעוד מיישובי הנגב והגליל וחיזוק בתי החולים   הסטודנטים

באמצעות תמיכה במכשור רפואי מתקדם וקידום המחקר בבתי חולים  

  המסונפים לפקולטה.

הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי מברכת ומקדמת נושאים מהותיים  

שכאלה, שכן פועלת הפקולטה באופן מתמיד לקידום שירותי הבריאות 

 בגליל.

 

 פלאקי אוניברסיטתב עזריאלי ע"ש לרפואה הפקולטה משלחת

  צ'כיה באולומוץ',

מדענים מהפקולטה -משלחת חוקרים ורופאים

מי,  עתנ- עזריאלי )פרופ' מיטל גלע"ש לרפואה 

פרופ' אורלי אבני, ד"ר מאיר שמאי, פרופ' ליאור  

רידין כ ]המרכז הרפואי לגליל[ וד"ר חלף  נשטייןבל

[, פוריה -פדהברוך המרכז הרפואה ע"ש ]

סגנית הדיקן  ] זכאי-בראשות פרופ' ציפי פליק

( הוזמנו על ידי פרופ' מרטין  [רפואי-למחקר ביו

, הרקטור של  Prof. Martin Procházka פרוצ'קה

אוניברסיטת פלאקי לסדרת הרצאות ומפגשים  

 עולה אקדמי הדדי.במטרה לקדם שיתוף פ

  24-27המשלחת ביקרה בצ'כיה בתאריכים 

, בליווי עופר דהן, מנהל בית הספר  2022 ,באפריל

ע"ש  שי, רכזת עניינים בינלאומיים בפקולטה לרפואה -וד"ר דורית רביב אילן- ומי של אוניברסיטת ברהבינלא

 עזריאלי.

'כי לטכנולוגיה מתקדמת ולמחקר. נערכו  , המכון הצCATRIN-וב UPOL-הקבוצה ביקרה בפקולטה לרפואה ב

,  Jiří Stavovčík, סגן דיקן לקשרי חוץ ורפואה כללית; Prof. Milan Raska פגישות עם פרופ' מילאן רסקה

 לאומיות., ראש המחלקה לבינDr. Dalibor Mikulas ; ד"ר דליבור מיקולאסלאומיותסגן הרקטור לבינ

דע קליני שותף והקרקע הונחה ילמענקים של האיחוד האירופי, הגשה עבור נדונו פרויקטים פוטנציאליים 

  .לשיתוף פעולה עתידי
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  כנסים

,  (ISBP) הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית יגודשל הא  25-ד"ר חנה קרן הרצתה בכנס השנתי ה •

תלמה הנדלר מאוניברסיטת תל אביב, שכותרתו "סוגרים  פרופ' במסגרת מושב שאורגן על ידי 

  22-24ושירותים בפסיכיאטריה". הכנס התקיים בתאריכים  פרוצדורות מעגל עם המוח שלנו: 

 בכפר בלום.  2022 ,במרץ

מי דיקמן, ראש היחידה לפיתוח  עד"ר נ •

ע"ש  חינוך בפקולטה לרפואה ל והערכה

עם ד"ר יוסי   Webinar העזריאלי, העביר

בן ציון מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת 

אילן, שכותרתו "הוראה ולמידה -בר

מקוונת פעילה: למה ואיך?" האירוע היה 

חלק מסדרת הסמינרים המקוונים של  

(  RSU), לטביה אוניברסיטת ריגה סטרדינס

 גבוהה. יזציה בהשכלהטלבנושא דיגי

 סמינרים

• Faculty Seminar: On the nature of cellular contractility and its implications on 

mechanosensing (Dr. Haguy Wolfenson, Technion) 

• Special Seminar: Advanced in vitro systems to model physiology and disease 

(Dr. Moran Yadid, Shmunis School of Biomedicine and Cancer Research, 

Faculty of Life Science, Tel Aviv University, hosted by Dr. Ron Piran) 

• Special Seminar: Tales from the crypt: On helminth regulation of the stem cell 

niche (Dr. Daniel Atar-Karo, Department of Microbiology and Immunology, 

Faculty of Medicine and Health Sciences, McGill University, hosted by Dr. 

Shai Bel) 

• Faculty Seminar: Molecular and digital tools for improved cancer diagnosis 

(Prof. Dov Hershkovitz, Sourasky Medical Center) 

• Special Seminar: Pursuing health protection: How can we better serve 

minorities and address inequalities in public health? (Dr. Ben Kasstan, 

London School of Hygiene & Tropical Medicine, hosted by Prof. Michael 

Edelstein) 

• Upcoming Faculty Seminar: Elucidating the molecular mechanism of 

myoblast fusion in vertebrates (Dr. Ori Avinoam, Weizmann Institute of 

Science) 

• Upcoming Faculty Seminar: Modeling and Correction of Severe Combined 

Immunodeficiency by CRISPR-Cas9 Genome Editing in Human 

Hematopoietic stem and progenitor cells (Dr. Ayal Hendel, BIU) 

• Upcoming Faculty Seminar: Hijacked lipid droplets fuel enterovirus replication 

(Dr. Orly Laufman, Weizmann Institute of Science) 

• Upcoming Faculty Seminar: Harnessing nature to create new organic 

materials for tissue regeneration (Prof. Lihi Adler-Abramovich, Tel Aviv 

University) 

• Upcoming Faculty Seminar: Leukemia evolution and the aging of the blood 

system (Dr. Liran Shlush, Weizmann Institute of Science) 
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  גנור נגה מהגב' ופרידה הפסח חג לכבוד כוסית הרמת

 הראשי הכניסה בלובי התכנסו , 2022 באפריל  11-ב הפסח, חופשת לפני רגע

  כוסית להרים כדי עזריאלי  ע"ש לרפואה הפקולטה  מטעם וסגל סטודנטים לקמפוס

 הנביא חג ,הדרוזים בקרב אפריל )וסוף רמדאן פסחא,   פסח, - העונה חגי לכבוד

  רבות שנים  לאורך מסירותה על גנור לנוגה  תודה הכרת ובמקביל, - (שועייב

 בפקולטה. מאוד המקצועית ועבודתה

 יחסי השיווק, על אחראית מראשיתה, מהפקולטה נפרד  בלתי חלק הייתה גנור נגה 

 דרכה. בהמשך הצלחה לה מאחלים אנו הקהילה. וקשרי הציבור

 

 יום הזיכרון לשואה

 ע"ש לרפואה הפקולטה של הסטודנטים  אגודת הובילה ,ולגבורה לשואה הזיכרון יום ,2022  ,באפריל 28-ב

 .כאן עוד קרא השואה. בתקופת רפואה לאנשי  שהוקדש מרגש טקס עזריאלי

 

 עזריאלי ע"ש לרפואה הפקולטה של סטודנטיםל הוקרה אירוע

  03-ה בתאריך התקיים והמסורים, החרוצים  התלמידים לכבוד

  במרכז קומדיהו אוכל של מהנהו חברתי ערב ,2022 באפריל,

 הגלילית.  חצור התרבות

  אגודת יו"ר שרמן, אנה עזריאלי,  ע"ש לרפואה הפקולטה בחסות

 פרופ' את הזמינה ואז מילים בכמה הערב את פתחה הסטודנטים,

 הסטודנטים. פני את לקבל רפואי,  לחינוך משנה דיקן שינוול, אריק

 אפ סטנד הופעת הייתה מהאוכל!( )חוץ הערב של  הכותרת גולת

  חזקיה. אורי של

 תנחומים

 תנחומינו לפרופ' דויד קרסיק על פטירת אימו.

 !שלנו החדשים החוקרים את הכירו

שלושה חוקרים חדשים הצטרפו לאחרונה לפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי: ד"ר רון אורבך, ד"ר חנה קרן  

   :2022, שהצטרפה אלינו בינואר  )מימין( לירון רוזנקרנץ ד"ר וד"ר לירון רוזנקרנץ. ברצוננו להציג את  

ללמוד   יתאת זה/נהנ תמהו תחום המחקר שלך, ולמה אתה אוהב

 אותו? 

גוף בבני אדם, ובמיוחד, - נפש-מוחשבין  ת את החיבוראני חוקר

כיצד האמונות והציפיות שלנו יכולות להשפיע  חוקרתהמעבדה שלי 

על הבריאות הפיזית והנפשית שלנו ואפילו על הביצועים  

מאפקט  מתמוקס את עצמי, הייתי  תהקוגניטיביים. מאז שאני זוכר

הפלצבו והוויסות הלא נחקר של הנפש על הגוף. זו התשוקה שלי ומה 

אילן, אגב!( בתור  -מדעי המוח )באוניברסיטת בר למוד שהניע אותי ל

שנים    15 -התואר הראשון שלי. הקמת מעבדה משלי בנושא זה 

  היא מרגשת יותר.  -מאוחר יותר 

https://medicine.biu.ac.il/node/5314


 

 5/ עמוד #61ניוזלטר  –הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי 

  -ת, מדהים בעיני איך מחשבה, אמונה, דבר מופשט לחלוטין את הנושא הזה משתי סיבות: ראשית אני אוהב

יכולים להניע שינויים נוירוביולוגיים, הורמונליים ופיזיולוגיים שמשפיעים לאחר מכן על התנהגות ומעצבים  

שאינן אדפטיביות  חוויות. שנית, אמונה היא משהו שאנחנו יכולים לשנות! אז ברגע שאנו מזהים אמונות 

, לשנות את התגובות הפיזיולוגיות שלהם  כךועל ידי   -ם, נוכל לפעול כדי לשנות את דעתם שאנשים מחזיקי

 שלה ורווחתם. לאותו אירוע, ולשפר את הביצועים 

 עזריאלי? פקולטה ע"ש מתי הצטרפת לפקולטה? מה גרם לך לבחור ב

זו מכמה סיבות:  ה מזה! בחרתי בפקולטה  ת(, ואני מאוד נרגש 2022הצטרפתי לפקולטה בינואר השנה )

בהיבט המדעי, התרשמתי מהמחויבות העמוקה של הפקולטה לגשר על הפער בין מדע לרפואה, ומשיתופי  

הפעולה הנפלאים האפשריים כאן על מנת להפוך את המחקר ליישומי יותר ולמעשה לסייע חולים. בנוסף,  

נהדרים ומתקנים חדישים יחד עם אווירה חמה וידידותית  הפקולטה מציעה סביבה אקדמית ייחודית: מדענים  

בקרב הסטודנטים והצוות. יחד, זה מספק סביבה אידיאלית למחקר פורה, שיתופי ומשמעותי. בהיבט האישי, 

 . ושקט ושלווה כפריים, כמי שתמיד גרה בערים גדולות, תמיד חלמתי לגור בצפון עם נוף ירוק

 אתה יכול לשתף קצת על הרקע שלך? 

כדי  והמוח האנושי, ושליטה במתודולוגיות שונות   מחשבההקריירה האקדמית שלי התמקדה בלמידה על ה

תואר   למתילחקור את הנוירוביולוגיה והפיזיולוגיה שבבסיס האופן שבו המוח משפיע על התנהגות. הש

טה לרפואה  אילן, ולאחר מכן תואר שני בגנטיקה של האדם בפקול -ראשון במדעי המוח באוניברסיטת בר

אביב, שם למדתי כיצד לחקור שינויים גנטיים וביטוי גנים בבני אדם בבריאות ובמחלות. -באוניברסיטת תל

לאחר מכן סיימתי את הדוקטורט שלי בנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, בהנחייתו של פרופ' נועם סובל, שם  

עות ההתנהגות האנושיות, לרבות  שכבתית לחקר הנוירוביולוגיה המניעה את תופ-שלטתי בגישה רב

 מנגנונים התנהגותיים, פיזיולוגיים, הורמונליים ועצביים. 

יחד עם   MITהמוח והקוגניציה של  ידוקטורט שלי במחלקה למדע-לאחר מכן סיימתי את לימודי הפוסט

פרופ' טד    , ,Prof. John Gabrileiיהרווארד. עבדתי עם פרופ' ג'ון גבריליבתוכנית באמצעות   לימודי פלצבו

ואחרים כדי לבסס מסגרת תיאורטית של האופן שבו אמונות משפיעות על   Prof. Ted Kaptuck קפטוק

ההשפעות של מערכות  בנושא , והשקתי סדרה של מחקרים דרךעיבוד מידע ותגובות פיזיולוגיות במורד ה

 פיות.אוטיזם, דיכאון ונוירוטיאוכלוסיות כמו אמונה משתנות על 

 לשתף?  ישתרצעוד משהו 

את הטבע עם שני ילדיי   ת, אני מבלה עם המשפחה המורחבת והגרעינית שלי, חוקרתכשאני לא עובד

 מהחזרה לארצנו היפה. ית, מחנאות ונהנתהצעירים, מטייל
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 ?חדש מה: אתר

 פרסומים

שימו לב: כל הפרסומים של חוקרים בפקולטה ע"ש עזריאלי או במרכזי המחקר המסונפים לה מתבקשים 

אם אינכם בטוחים . Azrieli Faculty of Medicine, Bar-Ilan University, Safed, Israel לצטט כראוי את השיוך

 .צרו אתנו קשר זקוקים להדרכה, אנא או

• Arnon Blum: Colchicine: An Ancient Medication Rejuvenated? (Isr Med Assoc 

J .) 

• Annie Reiss, Ron Dar, Zakhar Bramnik, Moaad Farraj: Perigastric Abscess 

Resection During Roux-en-Y Bypass Surgery After Gastric Banding (Obes 

Surg . ) 

• Khalaf Kridin: The association of uveitis with hepatitis B and hepatitis C 

viruses: a large-scale population-based study (Eye (Lond) .) 

• Khalaf Kridin: COVID-19 Booster Vaccination Among Individuals With 

Schizophrenia in Israel (JAMA Psychiatry . )  

• Sivan Spitzer: Critical Theory, Culture Change, and Achieving Health Equity 

in Health Care Settings (Acad Med . ) 

• Liron Davis, Dmitriy Getselter, Evan Elliott: CTCF in parvalbumin-expressing 

neurons regulates motor, anxiety and social behavior and neuronal identity 

(Mol Brain . ) 

• Paul Kuodi, Yanay Gorelik, Michael Edelstein: Characterisation of the long-

term physical and mental health consequences of SARS-CoV-2 infection: A 

systematic review and meta-analysis protocol (PLoS One . ) 

• Tal Shachar: Massive Brain Swelling Following Reduction Cranioplasty for 

Secondary Turricephaly (J Craniofac Surg . ) 

• Rawan Mahamid, Helal Said Ahmad, Narjes Azzam, Ali Omari, Amir Mari: 

The yield of solid swallows in high resolution esophageal manometry among 

patients with dysphagia and gastro-esophageal reflux symptoms (Minerva 

Gastroenterol (Torino) .) 

• Keren Agay-Shay: Obesity II: Establishing Causal Links Between Chemical 

Exposures and Obesity (Biochem Pharmacol . ) 

• Ephraim Rinot, Shemy Carasso, Merav Yarkoni, Offer Amir, Gabby Elbaz 

Greener: Left atrial phasic echocardiographic functional analysis in relation to 

diastolic left ventricular hemodynamic parameters acquired during right heart 

catheterization (Int J Cardiol Heart Vasc .) 

• Praveen Koganti, Venkata Narasimha Kadali, Dhanoop Manikoth Ayyathan, 

Andrea Emanuelli, Gal Levy-Cohen, Michael Blank: The E3 ubiquitin ligase 

SMURF2 stabilizes RNA editase ADAR1p110 and promotes its adenosine-to-

inosine (A-to-I) editing function (Cell Mol Life Sci . ) 

• Pooja Anil Shah, Sandy Boutros-Suleiman, Andrea Emanuelli, Gal Levy-

Cohen, Michael Blank: The Emerging Role of E3 Ubiquitin Ligase SMURF2 in 

the Regulation of Transcriptional Co-Repressor KAP1 in Untransformed and 

Cancer Cells and Tissues (Cancers (Basel) 

• Rajesh Detroja, Sumit Mukherjee, Milana Frenkel-Morgenstern: The 

Landscape of Novel Expressed Chimeric RNAs in Rheumatoid Arthritis 

(Cells.) 

  

https://medicine.biu.ac.il/
https://medicine.biu.ac.il/
https://medicine.biu.ac.il/
https://medicine.biu.ac.il/en/research-news
mailto:dorith.raviv-shay@biu.ac.il
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• Ligat Shalev, Anthony Luder, Sivan Spitzer, Danna Krupik, Jumanah Essa-

Hadad, Mary C J Rudolf: Keeping our children safe: piloting a hospital-based 

home-visitation program in Israel (Isr J Health Policy Res) 

• Boris Fichtman, Amnon Harel: High-Resolution Imaging and Analysis of 

Individual Nuclear Pore Complexes (Methods Mol Biol .) 

• Kamal Abu Jabal, Michael Edelstein: Using SARS-CoV-2 anti-S IgG levels as 

a marker of previous infection: Example from an Israeli Healthcare worker 

cohort (Int J Infect Dis .)  

• Vertical transmission and humoral immune response following maternal 

infection with SARS-CoV-2 - A prospective multicenter cohort study (Clin 

Microbiol Infect .) 

• Yana Lerner, Surya Sukumaran, Nir Qvit: Exploring Biomolecular Interaction 

Between the Molecular Chaperone Hsp90 and Its Client Protein Kinase 

Cdc37 using Field-Effect Biosensing Technology (J Vis Exp .) 

• Reema Fadoul, Tharwat Haj Khalil, Idan Redenski, Daniel Oren, Asaf Zigron, 

Avishalom Sharon, Amiel A Dror, Mizied Falah, Samer Srouji:The Modulatory 

Effect of Adipose-Derived Stem Cells on Endometrial Polyp Fibroblasts (Stem 

Cells Dev .)  

• Nasser Sakran: Epicardial adipose tissue, obesity and the occurrence of atrial 

fibrillation: an overview of pathophysiology and treatment methods (Expert 

Rev Cardiovasc Ther .) 

• Rola Khamisy-Farah: How to Integrate Sex and Gender Medicine into Medical 

and Allied Health Profession Undergraduate, Graduate, and Post-Graduate 

Education: Insights from a Rapid Systematic Literature Review and a 

Thematic Meta-Synthesis (J Pers Med . ) 

• Naaem Simaan: Effects in Israel of Arab and Jewish Ethnicity on Intracerebral 

Hemorrhage (J Clin Med . ) 

• Trishna Saha Detroja, Hava Gil-Henn, Abraham O Samson: Text-Mining 

Approach to Identify Hub Genes of Cancer Metastasis and Potential Drug 

Repurposing to Target Them (J Clin Med . ) 

• Daniel Kovarsky, Adi Shani, Alon Rod, Dan Ciubotaru, Nimrod Rahamimov: 

Effectiveness of intra-venous steroids for preventing surgery for lumbo-sacral 

radiculopathy secondary to intervertebral disc herniation: a retrospective 

study of 213 patients (Sci Rep ) 

• Hagar Mizrachi: Cuffing Prisoners and Detainees in Israeli Hospitals - a Multi-

center Study (Harefuah .) 

• Tal Shachar: Temporal Hollowing Causes, Classifications, and Treatment 

Options: A Systematic Review (J Cosmet Dermatol .) 
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 חדשות הפקולטה
 

 אגודת הסטודנטים מובילה טקס בפקולטה ליום השואה •

קבינט השרים לפיתוח הפריפריה מתכנס בפקולטה לרפואה  •

 ע"ש עזריאלי 

 הרמת כוסית לכבוד החגים ופרידה מנגה גנור  •

 "רטריט" של צוות הפקולטה לדיון בתכנון אסטרטגי •

 ערב הוקרה לסטודנטים של הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי  •

 

  חשיפה בתקשורת

 
מהמוחות המבריקים בישראל, במטרה ליצור שיתופי פעולה   38פרופ' עומרי קורן: אחד מתוך  •

 מחקריים בין תחומים ידע השונים

 מקומונט - 2022בית חולים לדובים   •

• MYNET   הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי חוגגת עשור  -  2022בית חולים לדובים 

 

 גלריה
 ( 2022יום גיבוש )מרץ   •

 

 בקרוב!

 

 

 

 

 

 

 

 כאן לנו כתבו ?תגובות עדכונים,
 

 

 שלנו! החדש בטוויטר אחרינו עקבו
 

 biumedicine@יש לנו פלטפורמה חדשה! 
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