
ברוכים הבאים
יום המחקר באקדמית

TED בסגנון
בתכנית:

התכנסות וכיבוד  13:30
ברכות - פרופ' שלמה בידרמן, נשיא האקדמית   14:15

               דברי פתיחה - פרופ' דליה מור, סגנית נשיא לעניינים אקדמיים 

מושב ראשון: מנחה - פרופ' גדעון דרור
מה כל כך חדש בפוסט- אמת? - ד"ר נועה לביא  14:45

נשים, מזרחיים, עולים ודתיים - מי יצליח יותר בפוליטיקה? - ד"ר אודליה הייזלר  14:55
תפקידם ותפקודם של אורגנים שונים של ממשל תאגידי: המקרה של ישראל  15:05

ד"ר שלומית זוטא וד"ר עמר ברקמן  
מנטאליזציה הורית: מה זה ולמה זה חשוב- ד"ר דפנה דולברג  15:15

האם זה משנה באילו התערבויות ישתמש המטפל בפסיכותרפיה - ד"ר שרון זיו ביימן   15:25
15:35      אתניות חדשה- היש דבר כזה? - ד"ר נורית השמשוני-יפה

אוטופגיה ומחלות של מצב רוח: מחקרים פרמקולוגיים ומולקולריים - פרופ' חיים עינת  15:45
"אני מבין... אני מתנצלת..."- על עבודה רגשית בשירות - ד"ר חנה מדלר לירז   15:55

הפסקה - כיבוד קל

מושב שני: מנחה - פרופ' רבקה יעקבי

חישוב בטוח עם הגנה מפני בינה רשתית - ד"ר עדי עקביה  16:10
אוסטיאופיטים בחוליות הצוואר C3-C7 באדם הבדלים בין נשים לגברים, קבוצות אתניות שונות     16:20

               וקבוצות גיל שונות - ד"ר דוד עזרא
על שיטוט סוציולוגי בגבולות החיים ותרומתה של הדיסציפלינה לרגולציה ביו- אתית  16:30 

פרופ' יעל השילוני-דולב  
פערי התחייבויות ונכסים והשפעתם על הבדלים בהערכות שווי של מוסדות פיננסיים  16:40

פרופ' יצחק ונציה  
ריאליזם חדש בציור הישראלי העכשווי - ד"ר דיוויד גרייבס  16:50

עזרה בין קבוצות: בין אלטרואיזם לשליטה - ד"ר סאמר חלבי  17:00
טראומה והחלמה: ההקשר הפוליטי - פרופ' נתן שניידר  17:10

הפסקה - כיבוד קל

מושב שלישי: מנחה - פרופ' דליה מור

מתאמנים בכל מחיר - קווים לדמותו של מכור לפעילות גופנית: הגדרה, גורמים מקדימים ודרכי     17:30

טיפול- ד"ר דלית לב- ארי  
17:40      יציבות, דמוקרטיה ושלטון החוק: השילוש הבלתי אפשרי של בנקאות מרכזית בעידן שלאחר   

המשבר - ד"ר אריה קרמפף  
משפחות, כוח וכסף - ד"ר עמית קפלן  17:50

על לוגיקה, רציונליות, אינטואיציה ומה שביניהם - פרופ' עפר אריאלי  18:00
רזרבות קוגניטיביות, אבחון של ירידה קוגניטיבית ומה שבניהם - ד"ר אודליה אלקנה  18:10

טיפול צמחי להפרעות חרדה ודיכאון - ד"ר רביד דורון  18:20
השאלה היא לא רק כמה, אלא גם מדוע וכיצד אתם עובדים קשה - ד"ר רפי שניר  18:30

דברי סיכום - פרופ' דליה מור  18:40
ארוחת ערב  18:45


