
 לחקר ההזדקנות והזיקנה  כנס דוקטורנטים במכון הרצג

באוניברסיטת תל ם יששת הדוקטורנטערכנו כנס מקוון בהשתתפות  2020נובמבר ב 22 תאריךב

הצעות דוקטורט מצטיינות בתחום ההזדקנות עבור מכון הרצג  ם מטעםמענקישזכו באביב, 

 . 2020-ו 2019לשנים  והזיקנה

  :2019-בלהלן רשימת הזוכים 

)המחלקה לנוירולוגיה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר(. מנחים: פרופ' ג'ף  מוריה דגן 'גב

 האוסדורף, ופרופ' ניר גלעדי. נושא העבודה:

Towards a better understanding the cortical mechanisms contributing to 

freezing of gait in patients with Parkinson s disease: imaging and non invasive 

brain stimulation studies  

 

המענק על . )המחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר( מר עומר שרון

  פרופ' יובל ניר. נושא העבודה: מנחה:שמו של שמואל פרידברג ז"ל.

The effects of sleep on memory consolidation in healthy and demented elderly 

 

זוכה בפרס )החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר(.  מר אסף בוך

מנחה המחקר: פרופ' נפתלי שטרן. נושא: אפיון גורמים הקשורים לסוכרת ביצירת שינויים עידוד. 

קליני אקראי  מחקר התערבות –אפיגנטיים והשפעות טיפולים מקובלים לסוכרת על שינויים אלו 

 מבוקר.

 

  :2020-להלן רשימת הזוכים בו

)הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר והפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג ס' וייז(.  שחר טייברמר 

 מנחה: פרופ' קרן אברהם. נושא העבודה:

 VEGF as a potential treatment for age-related hearing loss   

 

 

 )המחלקה לאנטומיה ואנתרופולוגיה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר(. מנחה: כשרמלודי גב' 

  פרופ' גרגורי ליפשיץ. נושא העבודה:

The genetic epidemiology of the association between arthritic diseases 

and osteoporosis 

 

למדעי הרוח(. )בית הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולזלי פורטר, הפקולטה  מר גיא פרחי

האדם העתיד לבוא: פוסטהומניזם  נושא העבודה:. פרופ' עירן דורפמן :מנחהזוכה בפרס עידוד. 

 בספרות ובמחשבה צרפתית עכשווית.

 

הציג  2019. את הזוכים לשנת ראשת מכון הרצג, של פרופ' סילביה קוטוןבהנחייתה הכנס נערך 

ובהשתתפות של מנחי , )2020סוף ספטמבר עד ראש מכון הרצג שכיהן כ), פרופ' דב שמוטקין

 . ההזדקנות והזיקנה הדוקטורנטים, וכן מתעניינים וחוקרים בתחום



תמיכה בחוקרים שנמצאים בראשית דרכם האקדמית היא מטרה חשובה עבור מכון הרצג, 

במה להצגת עבודות דוקטורט מצטיינות המבוצעות  לתתשמחנו במסגרת זאת, . ביותר

  אביב בתחום חקר ההזדקנות והזיקנה. באוניברסיטת תל 


