הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר Sackler Faculty of Medicine
קורס בחירה מס'  -01112712ספרות ורפואה לשנת הלימודים תשע"ט
הקורס מיועד לסטודנטים לרפואה ,רפואת שיניים ,התכנית המשולבת מקצועות הרפואה ותלמידי שאר הפקולטות באוניברסיטת תל-אביב
שם הקורס :ספרות ורפואה -דו שיח סופרים רופאים לזכרו של אליעזר שרייבמן.
מתכננת ומרכזת הקורס :ד"ר לימור שריר שרייבמן
הקורס יתקיים בסמסטר א' יום ה' בין השעות  16:00-14:00החל מה( 18.10.2018-באולם ע"ש מירבאום בקומת הקרקע בבניין סאקלר).
במסגרת הקורס יופיעו לפני הסטודנטים סופרים ,משוררים ,חוקרים ואנשי הגות ומדע שיקראו מיצירותיהם וביניהם :א.ב .יהושע ,חיים באר ,דן בניה סרי,
ניר ברעם  ,לימור שריר ,ישי שריד ,אורה אחימאיר החוקרים :פרופ' שלמה שוהם ,פרופ' חגית הלפרין ,פרופ' נורית גוברין ,פרופ' פיליפ רוזנאו,
ד"ר עדו בסוק  ,ד"ר גיל סיגל ,ד"ר אמי שופמן ועוד
יגיבו -רופאים בכירים :פרופ' משה קוטלר ,פרופ' סם טיאנו ,פרופ' מרדכי רביד ,פרופ' ארנון אפק  ,פרופ' דן אדרקה ,פרופ' שלמה נוי ,פרופ' רפאל
פיינמסר ,ד"ר אורן אגרנט ,ד"ר בועז לב ,ד"ר נחום ורבין ,ד"ר יונתן כנעני
על אבטחה בעולם הרפואה :אורלי גן (ראש מחלקת ניהול ושיווק מוצרי מניעת איומי סייבר בחברת צ'קפוינט )
*תכנית ההרצאות:
 .1ד"ר עדו בסוק :שאול טשרניחובסקי הרופא והסופר ברכות :ד"ר לימור שריר
18.10.18
 .2על עולם הפסיכיאטריה .סופרת :ד"ר לימור שריר על מצבים נפשיים ביצירותיה .הקראת קטעי יצירות :עופר שלחין .על פגועי נפש במחלקה הסגורה-
פרופ' משה קוטלר.
דיון :ד"ר בועז לב 25.10.18
 .3ד"ר לימור שריר על הרפואה החדשה .פרופ' שלמה שוהם :רוח האדם מניע את המוח.
אורלי גן -צ'קפוינט  :אבטחת סייבר בעולם הרפואה .ד"ר גיל סיגל  :סוגיות אתיות
ברפואה החדשה1.11.18 .
 .4פרופ' חגית הלפרין :אלכסנדר פן .מגיבים :ד"ר לימור שריר ופרופ' מרדכי רביד
8.11.18
 .5הסופר דן בניה סרי על עולם הרפואה ביצירותיו .דיון :ד"ר לימור שריר 15.11.18
 .6הסופר ניר ברעם על מצבים רפואיים ברומן ":יקיצה" פותח :המשורר פיליפ רוזנאו
בקריאה משיריו .דיון :ד"ר לימור שריר 22.11.18
 .7הסופר חיים באר על הרומן ":עמק רפאים" דיון :ד"ר לימור שריר 29.11.18
 .8הסיפור" :מר" מתוך הספר ":השתקפויות" מאת לימור שריר .הקראה  :עופר שלחין .
ד"ר אמי שופמן על "נפש האדם בראי הספרות" .מגיב :פרופ' סם טיאנו 6.12.18
 .9משוררים קוראים משיריהם על מחלת הסרטן .דיון :פרופ' דן אדרקה,
ד"ר יונתן כנעני וד"ר לימור שריר 13.12.18
 .10ד"ר נחום ורבין :טראכיאוסטו מיה בשבי המצרי .פרופ' רפאל פיינמסר על חסימת דרכי נשימה עליונות .הסופר ישי שריד על מצבים רפואיים בספריו
דיון :ד"ר לימור שריר20.12.18 .
 .11הסופר א.ב .יהושוע על השיטיון על פי ספרו" :המנהרה" דיון :פרופ' שלמה נוי וד"ר
לימור שריר27.12.18 .
 .12הסופרת אורה אחימאיר על מחלת לב ושברון לב ברומן" :כלה" .מגיבים :ד"ר אורן

אגרנט וד"ר לימור שריר 3.01.19
 .13פרופ' נורית גוברין :דמויות של רופאות ביצירות הספרות העברית והישראלית.
דיון :ד"ר לימור שריר 10.01.19

