
 
 

 2021הרצאות מתוכננות במסגרת וובינארים  

 מתי?
 

 על מה נדבר? מרצה שם ההרצאה

17/01/2021 
 
 

 לחצו <<
 רישום 

 ללא תשלום

 א
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 

פתרונות טכנולוגיים מותאמים 
 הפרקינסוןלמתמודדים עם מחלת 

 

 שושי גודלברג מאיר
מרפאה בעיסוק מורשית 

שירות, והמנהלת   נגישות
בבית חולים המקצועית של מילבת 

אשה עם שושי היא שיבא. 
רוב שנות הקריירה שבמוגבלות, 

ביכולותיהן  עוסקת ההמקצועית של
של טכנולוגיות לתרום לשיפור 

איכות החיים של אנשים עם 
 .מוגבלות

 
 

פתרונות שעשויים לסייע נסקור 
בסיטואציות שאופיניות לחיים עם 

פרקינסון. נשוחח על מוצרי מדף ועל 
פתרונות שבונים המתנדבים של 

 .מילבת שיבא

 א 14/02/2021
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מה עושים כשפוגשים דוב ביער
 

 
 

 ד"ר אלבלדה
בעלת דוקטורט במדעי המוח 

אביב. מנהלת -מאוניברסיטת תל
המעבדה לחקר המוח במרכז  את

סגול למוח ותודעה שבמרכז 
הבינתחומי הרצליה ומלמדת בו. 

בנוסף, היא מלמדת קורסים לתואר 
 באונ' ת"א ראשון בנושא המוח

אנחנו שומעים הרבה על ההשפעות 
המזיקות של סטרס, אבל למעשה 
בלעדיו לא היינו יכולים לשרוד. אז 

האם סטרס הוא טוב או רע? איך הוא 
משפיע על המוח והאם אפשר ללמוד 

לנהל אותו ביעילות על ידי חיזוק 
המערכות המוחיות שאמורות לווסת 

 ועוד רבותאותו? 

14/03/2021 
 
 
 
 
 
 

 א
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 

 תנאים של חיבה

 

 דר עליזה חושן
מרצה בחוג פסיכולוגית חברתית, 

לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי 
בהרצליה, מנחת קבוצות ומפתחת 

 .'המודל 'תנאים של חיבה

בהרצאה נדבר על עשר תובנות 
שמאפשרות להבין לעומק את הסיבות 

שמקשות על טיפול בבן משפחה 
ויצירת  ולהתמודד עם השינוי בקשר

 .תפקיד המטפל

 א 11/4/2021
 
 
 

18:00 
 
 
 

 כוח הריפוי של של המוסיקה

 

 פרופ' אבי עורי
מומחה לרפואה שיקומית זוכה 

הישראלי לרפואה שיקומית, הפרס 
אות כבוד מטעם אומ"ץ ) אותות ו

ועיטורים לאנשים ולארגונים 
בתחום הרפואה בשיתוף 

ההסתדרות הרפואית בישראל 
, )צ.ב.י)וצרכני בריאות ישראל 

ממנהלי  "רעות", בעל אות הוקרה 
 למפעל חיים ומתופף. 

פילוסופי של הקשר -הרקע ההיסטורי
 בין רפואה למוסיקה

 הרפואיותמוסיקאים ידועים ובעיותיהם 
 כיצד אנו תופסים מוסיקה?

  תאי הגזע 18:00 א 9/5/2021
 כי לגוף יש חלקי חילוף

 ר אורנה שהרבני יוסף"ד

ד"ר לביולוגיה, עם התמחות 
בהנדסת תאים ורקמות, מדענית 

ומרצה במחלקה להנדסה ביו 
  אוניברסיטת ת"א.ברפואית 

 

חקר תאי הגזע טומן בחובו תקוות לפתרונות מ
ויישומים רפואיים חדשים למחלות חשוכות 
מרפא )פרקינסון, אלצהיימר( ובמחלות בהן 

בהרצאה .  נגרם נזק או הרס לתאים ורקמות
:נדבר בין היתר על הנושאים  

   תאי הגזע? מי אתם

אתיות השקפות דתיות   ?תאי גזע מחבל  
יסויים בתאי ונ יתרונות שימושים  -טבור

גזע  יבתאהתועלת הצפויה בשימוש ,גזע

https://zoom.us/j/99458027777?pwd=emlVRUNIUmZnaDJacER2eVgxYVZqZz09
https://zoom.us/j/99458027777?pwd=emlVRUNIUmZnaDJacER2eVgxYVZqZz09


 
 

 

נוירולוגיות.  במחלות  

 א 6/6/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תעתועי תודעה

 

 פרופ׳ ליעד מודריק
מביה״ס למדעי הפסיכולוגיה 

וביה״ס סגול למדעי המוח 
ואשת רדיו ת"א אוניברסיטת ב

וטלוויזיה ישראלית, מגישה בגלי 
 צה"ל. 

תחומי המחקר שלה הם: הבסיס 
של החוויה  המוחי והפונקציות

המודעת, השפעות של קוגניציה על 
 תפיסה, פעולות רצוניות.

נחשבה  במשך שנים בעיית התודעה
כשאלה שהמדע לא יכול לחקור: כיצד 

נולדת החוויה המודעת שלנו מתוך 
הפעילות המוחית? והאם העולם הוא 

 באמת כפי שאנו תופסים אותו? 
ההרצאה תציג את הצד הנסתר של 

מחשבה: התהליכים תהליכי תפיסה ו
הלא מודעים שגורמים לנו לתפוס את 

העולם אחרת, ולהבין את עצמנו באופן 
 שאינו תמיד נאמן למציאות.

 


