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להרשמה ולפרטים נוספים: ראו מעבר לדף

צהרי יום ד׳

בעקבות הלא נודע

סדרת הרצאות בחסות הרקטור
סמסטר ב׳, תש״ף

 ימי רביעי, בין השעות 14:00-12:30 
באודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום, בניין הסנאט

חקר הגנום שלנו: סיכויים וסיכונים
פרופ' יוסי שילה, פרופ' שושנה שילה

הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר

נושאמרצהתאריך

דנ"א: הדיסק הקשיח של החייםיוסי שילה11.03.20

הגנום בפעולה: שניים מקרא ואחד תרגוםיוסי שילה25.03.20

הגנום בפעולה: הטעויות שבדרך, והמאבק יוסי שילה01.04.20
המתמיד נגד חורשי רעתו של הדנ"א

הגנום בפעולה: דור לדור יביע אומריוסי שילה22.04.20

חקר מחלות תורשתיות נדירות: שליחות, יוסי שילה06.05.20
ולצידה תובנות ביו־רפואיות

בשביל מה זה טוב? יישומים של מידע גנטי שושנה שילה27.05.20
לטובת הכלל והפרט

לעזרת נפגעי הטעויות: גנטיקה רפואיתיוסי שילה03.06.20

תורשה וסביבה: הכול צפוי והרשות נתונה?יוסי שילה10.06.20

להיות בסיכון: האם אנו רוצים לדעת?שושנה שילה17.06.20

 הנדסה גנטית: האם אנו על סִיּפֹו של יוסי שילה24.06.20
"עולם חדש ואמיץ"?



טופס הרשמה
שם: 1(             2(  

רחוב:                                                                          מס':   כתובת: 

ישוב:                                                                          מיקוד:    

טלפון:                                                    טלפון נייד:  

דוא"ל:   

דמי השתתפות בסדרה

מחיר מנוי רגיל לסדרה: 600 ש"ח  ̈

אנשי סגל וגמלאי האוניברסיטה: 300 ש"ח  ̈

ידידי האוניברסיטה: 450 ₪  ̈

סטודנטים של אוניברסיטת תל אביב: הכניסה חינם, על בסיס מקום פנוי  ̈

למעוניינים: הצטרפות/חידוש חברות באגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב 

¨ חבר יחיד )400 ₪ לשנה( | ¨ זוג )700 ₪ לשנה(

בחיוב כרטיס אשראי מסוג:    ̈

מס'                                                                        בתוקף עד:    

ת.ז.:    

¨ 2 תשלומים  | ¨ תשלום אחד  בגב הכרטיס:                       3 ספרות אחרונות   

בהמחאה לפקודת: אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב, ת"ד 39655 תל אביב 6139601  ̈

חנייה: 

 ניתן לחנות, בהנחה של 50%, בחניון שבאולם סמולרש ובחניון ג'ורג' וייז. 

נא להזין מספר רכב:  
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להרשמה ולפרטים נוספים: טלפון: 03-6407186 / 03-6406947 | פקס: 03-6407294
yedidim@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

events.tau.ac.il :בעקבות הלא נודעלאירועים נוספים
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 ימי רביעי, בין השעות 14:00-12:30 

באודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום, בניין הסנאט

חקר הגנום שלנו: סיכויים וסיכונים
פרופ' יוסי שילה, פרופ' שושנה שילה

הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
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