
פרטי שם משפחה שם המחקר תחום תיאור Field of Research Email-  ל"דוא

 האתר או החוקר עמוד כתובת

 Researcher-   שלך

רינה

-רוזין 

ארבספלד

 הגס המעי סרטן של מולקולרי מחקר

תאיים תוך סיגנל ומסלולי Wnt signaling and colorectal cancer arina@tauex.tau.ac.il

http://www3.tau.ac.il/r

osin-arbesfeld

עירית אביבי CAR T CELLS,  מיאלומה, לימפומה LYMPHOMA, MYELOMA, CAR T CELLS iritavi@tlvmc.gov.il

https://www.tasmc.org.

il/personnel/pages/avivi

-irit.aspx/

קרן אברהם גנטיקה

Genomics of deafness, non-coding RNA, 

epigenetics, CRISPR models karena@tauex.tau.ac.il

https://www.kbalab.co

m

מיכל בר אברך

 שבין הקשר בדיקת-  העיסוק מדע

 בריאות, יומיומיים בעיסוקים השתתפות

 חיים במצבי נשים בקרב אישית ורווחה

מורכבים

Occupational Science - The relationships 

between engagement in occupations, 

health and well-being among women in 

complex life situations michaavr@tauex.tau.ac.il

https://med.tau.ac.il/pr

ofile/michaavr



ליהי

-אדלר

אברמוביץ

 חומרים פיתוח, עצם רקמת הנדסת

-וננו ננוטכנולוגיה, אנטיבקטריאלים

תרופות של מושהה שחרור, חומרים

Bone Tissue Regeneration; Development 

of Antibacterial Materials; 

Nanotechnology and Nano-Materials; 

Drug Delivery and Slow-Release LihiA@tauex.tau.ac.il

https://lihi13.wixsite.co

m/lihi

ענת אהרון

 במרכז, המטולוגי למחקר המעבדה

 בחקר עוסקת איכילוב הרפואי

 בועיות אלה. ואקסוסומים מיקרווסיקלס

 מיקרון 1 עד של בגודל  ממברנליות

 בתהליכים מעורבות, מתאים המופרשות

 אנו במעבדה. ופתולוגים פיסיולוגים

 שבודדו חלקיקים-מיקרו באפיון עוסקים

 תאים ומתרביות סרטן חולי של מדם

The Hematology Research Laboratory at 

the Tel Aviv Sourasky Medical Center 

explores the role of extracellular 

vesicles (EVs), which include 

microvesicles and exosomes. EVs are 

isolated from blood of cancer patients 

and cell cultures, and their involvement 

in disease progression and treatment anataha@tlvmc.gov.il

https://www.tasmc.org.

il/sites/en/Research/Tec

h-

Transfer/Hematology/Pa

ges/Hematology-

Research.aspx

אורי אובולסקי

 ומודלים מכונה למידת, נתונים ניתוח

זיהומיות מחלות של בהקשר מתמטיים

Data analysis, machine learning and 

mathematical models of infectious 

diseases uriobols@tauex.tau.ac.il

https://environment.tau

.ac.il/uriobolski

אסף אחירון ומעבדתי קליני מחקר- עיניים מחלות Clinical & Experimental Ophthalmology achironasaf@gmail.com

https://www.researchga

te.net/profile/Asaf_Achi

ron



חגית

-אלדר

פינקלמן

 העברת במערכות ביולגיים בקרה מנגנוני

 למחלות תרופות ופיתוח תכנון, סיגנל

וסרטן נוירודגנרטיביות

Biological regulation in signal 

transduction systems  Rational drug 

design for neurodegeneration and cancer heldar@tauex.tau.ac.il https://heflab.com

דרור אלון

 אישית מותאם כירורגי ותיקון אתיולוגיה

והלסת הפנים בעצמות לדפורמציות

Etiology and surgical treatment of 

maxillofacial deformities drorallon@gmail.com www.Dr-Allon.net

נדיר ארבר

 ניסיון בעל סרטן למניעת המשולב המרכז

 בגילוי המתמקד תרגומי במחקר ורחב רב

 במיוחד, בסרטן וטיפול מניעה, מוקדם

 גם אך, (GI) העיכול בדרכי בגידולים

 במרכז המחקרים. אחרות בממאירויות

 הבסיסי המחקר בין בגישור מתמקדים

 במרכז וחולים רופאים לבין במעבדה

.הרפואי

We have diverse and broad experience 

in translational research focusing on 

early detection, prevention and therapy 

of cancer. We focus on bridging between 

the basic researches in the lab and 

clinicians and patients in the clinical 

center. nadira@tlvmc.gov.il

https://www.tasmc.org.

il/sites/en/Research/Tec

h-Transfer/Labs-

Portfolio/Documents/ca

ncer/Prof%20%20Nadir

%20Arber_1.pdf

דפנה רוט אבן-ארי

 השמע במערכת ופלסטיות למידה חקר

 התנהגותיים מדדים באמצעות

 של מוקדם זיהוי; ואלקטרופיזיולוגיים

הקליניות וההשלכות בשמיעה לקות

Learning and plasticity in the auditory 

system using behavioral and 

electrophysiological measures; Early 

detection of hearing loss and its clinical 

implications rothd@tauex.tau.ac.il

https://med.tau.ac.il/pr

ofile/rothd



אסנת פביאן-אשור בסרטן התריס בלוטת הורמוני מטבוליזם Thyroid hormone metabolism in cancer osnataf@gmail.com

Https://cbrc.m.tau.ac.il/

Dr-Osnat.Ashur-Fabian

אברהם אשכנזי

 אנו חדשניות מחקר שיטות בעזרת

 מחלות של תאיים מנגנונים חוקרים

 כגון הגיל עם המתקדמות נוירולוגיות

ופרקינסון הנטינגטון

.Our research utilizes state-of-the-art 

technologies to elucidate cellular 

mechanisms of neurological disorders, 

such as Huntington's disease and 

Parkinson's disease

ashkenaziavi@tauex.tau.ac.

il

https://www.ashkenazil

ab.com/

רות פדן אשרי ביונקים הראיה מערכת התפתחות

Molecular mechanisms of eye 

development in mammals ruthash@tauex.tau.ac.il

https://asherypadanlab.

com/

אלחנן בורנשטיין

 האנושי המיקרוביום של חישובי מחקר

(חובה חישובי רקע)

Computational research of the human 

microbiome (computational experience 

is required) elbo@tauex.tau.ac.il

http://borensteinlab.co

m



אילן ביתלתום סינוס והרמות שתלים.  גרמית רגנרציה

Guided bone regeneration,dental 

implants,lateral sinus augmentation beilan@bezeqint.net xxxx

יובל בלוך

 רכוז הפרעת. ונוער בילדים מוחית גריה

, ביולוגיים פרמטרים חיבור. וקשב

 טיוב לטובת וקליניים רגשיים קוגנטיבים

 בהפרעות והטיפול ההבנה האיתור

.נפשיות

Brain modulation in children and 

adolescent. Adhd. Translational 

psychiatry c yuvalbloch10@gmail.com

נועה ארויה-בן

,  הילד של פסיכיאטריה

פסיכונוירואימונולוגיה

Child  Psychiatry , 

Psychoneuroimmunology nbenaroya@gmail.com SCMCI

זיו ארי-בן

 כבד למחלות במרכז המחקר מעבדת

 חדשני מחקר לקדם מנת על הוקמה

 במעבדה. הכבד מחלות בתחום ומוביל

 ויישומי בסיסי מחקר של בצוע מתאפשר

 והמנגנונים התהליכים הבנת לצורך

. הכבד מחלות התפתחות על האחראים

 פעולה בשיתוף פועלים המחקר במעבדת

.ומהעולם מהארץ ומדענים רופאים ייחודי

The research Laboratory for Liver 

Diseases was established to promote 

innovative and leading research in the 

field of hepatology. In our lab we use 

basic science techniques in order to 

understand the processes and 

mechanisms underlying the 

development of hepatic disease.

michal.safran@sheba.health

.gov.il None



אורי דוד-בן

 את חוקרים אנו. סרטן של גנטיקה

 כרומוזומליים שינויים שממלאים התפקיד

 דרכים למצוא ומנסים הסרטן בהתפתחות

 הכרומוזומליים השינויים את לנצל

 התאים חיסול לצורך בסרטן השכיחים

.הסרטניים

Cancer Genetics. We study the role of 

chromosomal changes in tumor 

development and progression, and 

devise strategies to eliminate cancer 

cells based on these chromosomal 

changes. ubendavid@tauex.tau.ac.il bendavidlab.com

דפנה בניהו רגנרטיבי  ויישום גזע תאי התמינות

Stem cells biology and regenerative 

application dafnab@tauex.tau.ac.il

benayahulab.wixsite.co

m/benayahudafnatau

דניאל בר הזדקנות של מולקולרית ביולוגיה Molecular Biology of Aging dbar@tauex.tau.ac.il

https://barlabtau.wixsit

e.com/website

יאיר בר

, לאיברים מכוונות גרורות, ריאה סרטן

אימונותרפיה של מודלים

Lung Cancer, Organ-targeted 

metastasis, Ex-vivo models of 

immunotherapy bar.jair@gmail.com

https://english.tau.ac.il

/profile/jairbar



לימור ברודאי

 בנמטודה הנבט תאי של הגורל שמירת

SUMO ידי על אלגנס סי

The protection of germ cell fate by 

SUMO in C. elegans broday@tauex.tau.ac.il

https://english.tau.ac.il

/profile/broday

תמר ברוש

: הבאים בתחומים ניסויים מעבדת

 ביומכניקה, דנטלית ביומכניקה

 ברפואת מנואליות יכולות, אורטופדית

שיניים

Experimental laboratory: Dental 

Biomechanics, Orthopedic 

Biomechanics, Manual capabilities in 

Dentistry tbrosh@tauex.tau.ac.il

https://en-

med.tau.ac.il/profile/tbr

osh

אורית ברט

 סנסומוטוריים מרכיבים ביו הקשר

 על והשפעתם רגשיים ומרכיבים

 קשיים וללא עם ילדים של השתתפות

התפתחותיים

The relationships between sensory-

motor skills and cognitive -emotional 

aspects and its contribution to the 

participation among children with and 

without disabilities oritbert@tauex.tau.ac.il oritbert@tauex.tau.ac.il

דורון גוטהלף הילד של פסיכיאטריה, נוירוגנטיקה

Behavioral Neurogenetics, Child 

Psychiatry gothelf@tauex.tau.ac.il

https://www.sagol.tau.a

c.il/en/faculty/gothelf-

doron/



מייקל גולדברג

שינויים. 2 למזון אלרגיה אבחון .1  

אלרגיה גמילת בטיפול החיסון במערכת  

למזון

To define the immunological changes 

that occur during desensitization by oral 

immunotherapy.  To this end we are 

investigating effects on basophils, the 

generation of IgG4 to epitopes, and 

changes to the microbiome. goldbergsm@yahoo.com not available

מעין גל

 מעכבי של ופיתוח גילוי–  תרופות פיתוח

 לצורך חלבון-חלבון אינטראקציות

 חשובים ביולוגיים מסלולים של מודולציה

חדשות לתרופות כבסיס

Drug Discovery – Discovery and 

development of protein-protein 

interaction inhibitors for modulation of 

imperative cellular pathways as the 

basis for new therapeutics mayyanga@tauex.tau.ac.il

https://maayaangaal.wi

xsite.com/galma

אוהד מור-גל

  סלמונלה חיידקי של אלימות מנגנוני חקר

 יחסי הבנת. מבוקרים הם בו והאופן

 למאכסנים סלמונלה חיידקי בין הגומלין

.למחלות גורמים הם בו והאופן שונים

Studying the role and the function of 

Salmonella enterica virulence factors 

and their regulation. Understanding the 

host-pathogen interactions between 

Salmonella and various hosts and the 

ways they cause disease.

Ohad.Gal-

Mor@sheba.health.gov.il http://galmor-lab.com/

אוהד מור-גל

  סלמונלה חיידקי של אלימות מנגנוני חקר

 יחסי הבנת. מבוקרים הם בו והאופן

 למאכסנים סלמונלה חיידקי בין הגומלין

.למחלות גורמים הם בו והאופן שונים

Studying the role and the function of 

Salmonella enterica virulence factors 

and their regulation. Understanding the 

host-pathogen interactions between 

Salmonella and various hosts and the 

ways they cause disease.

Ohad.Gal-

Mor@sheba.health.gov.il http://galmor-lab.com/



נתן גלוק

 במחלות מקרופאגים של חיסונית בקרה

ודלקתיות מטבוליות

Immune regulation of macrophages in 

metabolic and inflammatory disorders nathangluck@gmail.com nathang@tlvmc.gov

משה גלעדי

 העומדים המולקולריים המנגנונים חקר

 בבריאות הומניים חלבונים פעילות בבסיס

ובחולי

Deciphering the molecular mechanisms 

underlying human proteins function in 

health and disease moshegil@post.tau.ac.il

https://haitinlab.com/ac

tive-members/

נתן דסקל

We are studying the 

molecular and cellular 

mechanisms of electrical 

activity in neurons and 

cardiac cells, its regulation by 

hormones and 

neurotransmitters via effects 

on ion channels. We are 

We are studying the molecular and 

cellular mechanisms of electrical activity 

in neurons and cardiac cells, its 

regulation by hormones and 

neurotransmitters via effects on ion 

channels. We are actively studying 

mechanisms of diseases caused by 

mutations in proteins involved in these dascaln@tauex.tau.ac.il

https://www.dascallab.c

om/

ליאת דרוקר

 בין הגומלין יחסי באפיון עוסקת המעבדה

 גזע תאי לבין נפוצה מיאלומה סרטן תאי

 חיפוש תוך העצם במח מזנכימאליים

 ובחינת המחלה להתקדמות סמנים

 כאמצעי זו תקשורת לעיכוב אפשרויות

.סרטני-אנטי לטיפול

The Oncogenetics Lab studies multiple 

myeloma within its bone marrow niche, 

particulary the cancer cells' interaction 

with mesenchymal stem cells. Special 

focus is attributed to identifying 

progression markers and novel 

therapeuitic targets in the crosstalk. druckerl@clalit.org.il

https://cbrc.tau.ac.il/Dr

-Liat-Drucker



יעל הברמן

 לאדם המעי חידקי בין אינראקציה

ובחולי בבריאות

Host-Microbial Interactions in Health 

and Disease

yael.haberman@sheba.heal

th.gov.il

http://shebanet/Pages/

Home.aspx

עמית הופרט

 וסטטיסטים מתמטיים במודלים שימוש

 על בדגש וביולוגיה ברפואה בעיות לחקר

מדבקות מחלות

Mathematical and Statistical Modeling in 

Medicine and Biology with emphasis on 

infectious diseases amit.huppert@gmail.com

https://ddc.tau.ac.il/pro

file/amithuppert

אריאל הורביץ

 בהבנת עוסק שלנו במעבדה המחקר

, וההפריה הביוץ של הומאניים תהליכים

, ייחודי, אנושי חומר על עבודה באמצעות

 כולל, פוריות טיפולי במהלך שמושג

 כמו נדיר חומר עם לעבוד הזדמנות

 גרנולוזה ותאי, הומאניות שחלות

 חוץ בהפריה שאיבות במהלך המופקים

.גופית

Basic and clinical aspects of woman 

ovarian stimulation  1)	Molecular 

Characterization of the human ovulatory 

cascade 2)	The PGE2 system in the 

ovulatory follicle 3)	Designing of 

improved Maturation Medium for in vitro 

maturation (IVM) protocol arieliris@bezeqint.net

https://med.tau.ac.il/w

ebform-graduate-

researcher-list-2020

ישראל היילפרין .והספורט הגופני האימון מדעי Sport and exercise science ihalperin@tauex.tau.ac.il

https://scholar.google.c

om/citations?user=L7cr

6swAAAAJ&hl=en



יאיר הרישנו

 לימפוציטית לויקמיה של הפתוגנזה חקר

 בקשרי מתמקדים אנחנו. CLL-  כרונית

 למיקרוסביבה הסרטן תאי בין הגומלין

 המעבדה. B תאי קולטן תפקיד ובפרט

, למחלה טיפוליות מטרות לאתר שואפת

 למחקר המעבדתיות התגליות יישום תוך

קליני

We study the pathogenesis of chronic 

lymphocytic leukemia. Our main focus is 

to explore interactions between the 

leukemic cells and their 

microenviroment and in particular the 

role the the B-cell receptor as a target 

for therapy. yairh@tlvmc.gov.il

https://www.tasmc.org.

il/Personnel/Pages/Heris

hanu-Yair.aspx

ליבי הרצברג

 הפרעות של ביואינפורמטי מחקר

 high ניתוח כולל המחקר. פסיכיאטריות

throughput data של ואינטגרציה 

שונים ממקורות דאטא

BBioinformatics analysis of psychiatric 

disorders. It includes analysis of high-

throughput data and integration of data 

from different sources. libi.hertzberg@gmail.com

http://www.tau.ac.il/~li

bi

חן ורול

, העיכול דרכי מחלות של אימונולוגיה

המטבולית והתסמונת הכבד

Immunology of digestive tract and liver 

diseases and the metabolic syndrome chenv@tlvmc.gov.il

https://en-

med.tau.ac.il/profile/ch

envarol

רונן בר-זיידל

? צורתו את מקבל מתפתח עובר כיצד

 כיצד? מתכווצים בגופנו צינורות כיצד

 התא שלד? למקום ממקום נעים תאים

 חוקרים ואנו האלו התהליכים כל את מניע

 ובחיה בתאים מבוקר התא שלד כיצד

 גנומית עריכה בעזרת השלמה

 אנו. מתקדמת פלורצנטית ומיקרוסקופיה

 מחלות של גנטיים מודלים מייצרים גם

We study cell adhesion and the 

actomyosin cytoskeleton and how it is 

regulated during cell and tissue 

morphogenesis in health and disease 

using mammalian cells, C. elegans, 

genome editing and advanced 

microscopy techniques zaidelbar@tauex.tau.ac.il

https://www.zaidelbarla

b.com



יוני חייטין

 של פעילותם הבנת-  מבנית ביולוגיה

אטומית ברזולוציה חלבונים

Structural biology - gaining 

understanding of protein function at 

atomic resolutions yhaitin@tauex.tau.ac.il https://haitinlab.com

דניאל חננשוילי

 של וויסות לתפקוד מולקולריים מנגנונים

 ופיתוח זיהוי. סידן-נתרן משחלף חלבוני

 .NCX לחלבוני סלקטיביים חוסמים של

Molecular mechanisms underlying the 

function and regulation of sodium-

calcium exchanger (NCX) proteins. 

Identification and development of 

selective NCX blockers. dhanan@post.tau.ac.il

https://khananshvililab.

com/

שלי

 טרטקובר

מטלון

 אוטואימוניות מחלות לחקר המעבדה

 בחקר ומתמקדת מאיר ח"בביה ממוקמת

 לקדם כוונה מתוך אוטואימוניות מחלות

. לחולים אישית מותאמת רפואה

 סרומים של ביובנק קיים במעבדה

 במציאת עוסקת והיא ראומטיים מחולים

 מנגנוני בהבנת, למחלות מרקרים

 למחלות חדשניים טיפולים של הפעולה

The Autoimmune Laboratory focuses on 

autoimmune diseases with the aim of 

promoting personalized medicine. The 

Lab operates a sera biobank from 

rheumatic patients. The research 

focuses in discovering markers, 

studying mechanisms of action of 

therapies and exploring cancer- matalon.shelly@clalit.org.il ND

גליה יבלונסקי

 התהליכים בהבנת מתמקד מחקר

 על בעיקר. שלנו הגובה על המשפיעים

 גדילה על תזונה משפיעה שבה הדרך

 כדי התליכים בהנת להשתמש ניתן והאם

 בקומה לטיפול אפקטיביים טיפוליפ לייצר

נמוכהלגובה Effect of nutrition on linear growth galiagy@post.tau.ac.il Petach Tikva



אילן יונגסטר

 בין הקשר, בילדות המיקרוביום חקר

, ובריאות חולי למצבי מעיים חיידקי

, חולי במצבי כטיפול צואה השתלות

 למערכת המעיים חיידקי בין תקשורת

החיסון

Microbiome in childhood, Gut 

microbiome in health and disease, Fecal 

microbiota transplants for various 

indications, Cross-talk between the 

microbiome and the immune system youngsteri@shamir.gov.il

https://www.shamir.org

/he/%D7%A8%D7%A9

%D7%99%D7%9E%D7

%95%D7%AA-

%D7%9B%D7%9C%D7

%9C%D7%99%D7%95

%D7%AA/%D7%A8%D

7%A9%D7%99%D7%9

מיכל יצחקי

 רגשות, רגשות עבודת/רגשות ניהול

 מאפייני, חוסן,  מורכבים טיפול במצבי

 מטפלים של Caring-  ו  אישיות

  מטפל צוות כלפי אלימות,  ומטופלים

בסיעוד חינוך

Nursing Education,Emotions, emotional 

management, caring behaviors and 

resilience of patients and caregivers in 

complex care situation, Effects of 

treatment on the caregiver, patient and 

family members including workplace 

violence against healthcare staff,  Mixed 

methods design combining qualitative itzhakim@tauex.tau.ac.il

https://med.tau.ac.il/pr

ofile/itzhakim

יסכה מנספילד-כהן דמנציה עם באנשים הטפול שיפור Care of persons with dementia jiska@tauex.tau.ac.il

https://en-

med.tau.ac.il/profile/jis

ka

יעל להב

 של ההשלכות את חוקרת להב ר"ד

 אישיים-בין טראומטיים אירועים

 בילדות התעללות כגון, ומתמשכים

 מתמקד מחקרה. במשפחה ואלימות

, רגשיים אספקטים שבין הזיקה בבחינת

; ופיזיולוגיות סומטיות תוצאות ובין

-הפוסט הצמיחה של במשמעויות

 לבין הקורבן שבין ובדינמיקה; טראומטית

Dr. Lahav investigates the 

psychological, somatic and interpersonal 

facets of psychological trauma. Her 

work focuses on the associations 

between the psychological somatic, and 

physiological facets of trauma, and the 

processes involved in the victim-

perpetrator dynamic. yaellah1@tauex.tau.ac.il

https://www.tau.ac.il/pr

ofile/yaellah1



גיא להט

 לסביבה גידול תאי בין תקשורת

 המעבדת: גרורות יצירת על והשפעתה

-מיקרו בהשפעת בעיקר מתמקדת

 בסביבת מתאים המופרשות וסיקולות

 סרטן) העיכול מערכת גידולי על הגידול

.(ומעי קיבה, לבלב

Tumor-Microenvironment Cellular 

Interactions in Cancer Progression and 

Metastasis guyla@tlvmc.gov.il

 מחקר בחוברת 25-26 עמודים

קליני פרה

חן לוקסנבורג העור של הגזע בתאי התא שלד תפקידי

Cytoskeletal Regulation of Epidermal 

Stem Cells lux@tauex.tau.ac.il www.luxenburglab.com

יהונתן ליאור הלב של רגנרטיבית רפואה Cardiovascular regenerative medicine leorj@tauex.tau.ac.il

https://leor-

lab.wixsite.com/leor

אבשלום ליבוביץ

, דם לחץ ליתר הקשורים פרויקטים

, המטבולית והתסמונת כלייתית פגיעה

 אימוץ בעקבות שחלים שינויים על בדגש

 מערכת בין הקשר וכן. המערבית התזונה

.דם לחץ ויתר החיסון

Projects related to hypertension, renal 

impairment and metabolic syndrome, 

with emphasis on changes that occur 

following the adoption of the Western 

diet. And the connection between the 

immune system and hypertension.

Avshalom.Leibowitz@sheba.

health.gov.il

https://www.sheba.co.il

/%D7%93%D7%A8_%

D7%90%D7%91%D7%

A9%D7%9C%D7%95%

D7%9D_%D7%9C%D7

%99%D7%91%D7%95

%D7%91%D7%99%D7

%A5



רעיה ליבוביץ

2. סולידיים בגידולים א"רנ-מיקרו .1 . 

בקרה נקודות של גנים' של רשתות  

 immune checkpoint) אימוניות

genes) לתגובה והקשרם  

בסרטן לאימונותרפיה

1. Micro-RNAs in solid tumors, 2. 

networks of checkpoint genes and 

implications for immunotherapy in 

cancer rayal@shamir.gov.il doctor-raya.com

לנה

-ליפסקיה

וליקובסקי

 בעיסוקים ומעורבות השתתפות חקר

 אבחנות עם אנשים של משמעותיים

 שמשפיעים גורמים וזיהוי פסיכיאטריות

 כמו. וסביבה עיסוק, אדם ברמת, עליהם

 ריפוי של התערבות של יעילות בדיקת, כן

.הנפש בריאות בתחום בעיסוק

Investigation of participation and 

engagement in meaningful daily life 

occupations among people with mental 

illness and factors that affecting it. 

Research of Occupational Therapy 

interventions in mental health and 

recovery oriented practices. lenasky@gmail.com

https://med.tau.ac.il/pr

ofile/elenalip

לימור לנדסמן בסוכרת בו החלים והשינויים הלבלב חקר

Pancreas biology and diabetes-

associated abnormalities limorl@tauex.tau.ac.il www.landsman-lab.com

אסף מדי

Cancer immunology, Systems 

Immunology, Checkpoint 

blockade therapy and 

computational approaches

Cancer immunology, Systems 

Immunology, Checkpoint blockade 

therapy, Single cell  and computational 

approaches asafmadi@tauex.tau.ac.il www.asafmadilab.com



נדאל מוהנא

Head and Neck Cancer , 

Circulating Tumor 

Biomarkers, Tumor Micro-

environment

We aim to find innovative therapeutic 

approaches and diagnostic methods to 

better overcome challenges encountered 

in clinical practice. These approaches 

will be based on thorough and 

comprehensive investigation of biologic 

and molecular processes in head and 

neck cancer. nidalm@tlvmc.gov.il

https://www.tasmc.org.

il/sites/en/Research/Tec

h-Transfer/Labs-

Portfolio/Documents/ca

ncer/Dr%20%20Nidal%

20Muhanna_1.pdf

ארנה מור

 הפטיטיס) הכבד דלקת נגיפי חקר

 B19 פרבו ונגיף HIV (ויראלית

, מעבדיים בכלים בישראל באוכלוסיה

 פילוגנטיות אנליזות, מולקולרית ביולוגיה

וביואינפורמטיקה

Viral hepatitis , HIV and ParvoB19 

epidemiology, molecular analysis and 

bioinformatic studies orna.mor@sheba.gov.il

https://en-

med.tau.ac.il/profile/Or

na.Mor_51

רונית מכטינגר

 פוריות על סביבתית החשיפה השפעות

והריון

Environmental influences on 

reproduction and pregnancy’s

ronit.machtinger@sheba.go

v.il

סמיון מלניקוב

 השתלת, לב השתלת, לב ספיקת אי

LVAD לב תומך מכשיר

Heart failure, heart  transplantation, 

LVAD transplantation melniko@tauex.tau.ac.il Tel Aviv



יוסף משהראוי

 ומפרקים השדרה עמוד ותפקוד מבנה

פריפרים spinal form and function yossefm@tauex.tau.ac.il

https://english.tau.ac.il

/profile/yossefm

דרורית נוימן

 תאי על אריתרופויאטין ההרומון השפעת

 מערכת בין הגומלין ויחסי החיסון מערכת

השלד מערכת ובין החיסון

the effect of erythropoietin on cells of 

the immune system and analyzing the 

interplay between the immune and 

skeletal systems histo6@tauex.tau.ac.il

https://droritneumannla

b.com/

ערן נזרי

 גרורות של אימונולוגית מיקרוסביבה

 משתלים ליצירת רקמות הנדסת; בצפק

שד לשחזור

Tumor microenviroment; Tissue 

engineering; Intra-operative imaging erann@tlvmc.gov.il

https://www.tasmc.org.

il/Personnel/Pages/nizri

-eran.aspx

אורי ניצן

 וספציפית כללי באופן-  הפלסבו אפקט

 DTMS; בדיכאון סומטי כאב; בדיכאון

וכאב רוח-מצב בהפרעות טיפולי ככלי

The placebo effect - in general and 

specifically in depression; pain in mood 

disorders; dTMS in the treament of 

emotional dysregulation in depression, 

and chronic pain urini@clalit.org.il

https://hospitals.clalit.c

o.il/shalvata/he/about_

us/Pages/uri-

nitzan.aspx



 מיכאל

(מייק) סגל

 חולים על דגש עם המאמץ של פיזיולוגיה

ריאות במחלות

Exercise physiology, primarily in 

patients with lung disease

Michael.Segel@Sheba.healt

h.gov.il

https://www.sheba.co.il

/ סגל_מייק_דר

רז סומך

 מערכת של מולדות מחלות, אימונולוגיה

 חיסוני לחסר ארצי ילודים סקר, החיסון

 מערכת של חדשות מחלות תיאור, מולד

 next  של בטכנולוגיה שימוש, החיסון

generation sequencing מנת על 

.החיסון מערכת את לאפיין

Primary immunodeficiencies - inborn 

error of immunity, charectarization of 

novel diseases of the immune system, 

the national center for newborn 

screening for severe combined 

immunodeficiency, use of NGS to better 

understand the immune system in 

health and diseases.

raz.somech@sheba.health.g

ov.il NA

דור סלומון

-אנטי טיפולים ופיתוח טוקסינים איפיון

חדישים בקטריאליים

Toxin characterization and development 

of new antibacterial treatments dorsalomon@mail.tau.ac.il

www.dorsalomonlab.co

m

אינה סלוצקי

 מוחיות רשתות של של ויציבות פלסטיות

 מחלת, ולמידה לזיכרון שקשורות

אלצהיימר

Plasticity ad Stability of Neural Circuits 

involved in learning and memory, 

Alzheimer's disease islutsky@tauex.tau.ac.il https://slutskylab.com/



אלה סקלן

 נגיף יחסי בחקר מתמקדת המעבדה

 נגיפים כיצד למשל חוקרים אנחנו. מאכסן

  החיסון מערכת על מתגברים מסויימים

 על משפיעה נגיפית הדבקה כיצד או

.כבד בסרטן לכימותרפיה עמידות

The lab focuses on studying viral-host 

interactions. For example, we are 

studying how some viruses overcome 

the host immune defense mechanisms.  

Or how viral infection affects 

chemotherapy resistance in liver cancer. sklan@tauex.tau.ac.il

https://ellasklan.github.

io/ellasklan/

ברוריה עדיני

 חוסן; חירום למתארי ומענה היערכות

וארגוני לאומי, קהילתי, אישי

Preparedness & management of 

emergency and disasters; resilience 

(personal, community, organizational, 

national) adini@tauex.tau.ac.il

https://emergexint.tau.

ac.il/story-

drbruriaadiniint-VRL

סיגל פורטנוי בשיקום טכנולוגיות Technologies in rehabilitation portnoys@tauex.tau.ac.il

https://www.tau.ac.il/~

portnoys/

יוסי פייטן

 אפדימיולוגיה קלינית מיקרוביולוגיה

 פיתוח. חיידקים של ופאטודנזה

מולקולארית דיאגנוסטיקה

Clinical microbiology epidemiology and 

pathogenesis of bacteria. Development 

of molecular diagnostics yossi.paitan@clalit.org.il NR



(חגי) חיים פיק

 של השפעות-  תפקודית נוירואנטומיה

 החיה ועד מהגן: המוח על מוחית פגיעה

השלמה Functional Neuroanatomy pickc@tauex.tau.ac.il n/a

ערן פרלסון

 ה מחלת של מולקולרים מנגנונים חקר

ALS

Molecular and cellular mechanism of 

ALS pathology eranpe@tauex.tau.ac.il

http://www3.tau.ac.il/

medicine/perlson/

טלי יפה-צוקרמן

 הזדקנות של בנושא אפידמיולוגי מחקר

, וסוכרת קוגניציה, סוכרת עם בריאה

-  אפידמיולוגי מחקר.  וסוכרת סרקופניה

בהריון הריונית קדם סוכרת

Healthy Aging with diabetes. Cognition 

and diabetes, sarcopenia and diabetes tcukierm@gmail.com NA

אלון קלרון

, משקל שיווי, הליכה) פיזיקליים היבטים

 קליניות באוכלוסיות (גופנית פעילות

שונות

Motor and cognitive performance in 

various neurological and orthopedic 

populations. Primary motor activities of 

research include gait, balance and 

physical activity. alkalron@gmail.com

https://en-

med.tau.ac.il/profile/alo

nkalr



אורית מילר-קרניאלי

 בשורה מתן, מטופל-מטפל תקשורת

 טיפול, משותפת החלטות קבלת, מרה

 פיתוח, יחסים ומערכת אדם ממוקד

ברפואה מוסרי ואומץ, רפלקציה

Doctor-patient communication, breaking 

bad news, shared decision making, 

patient centered care and relationship 

centered care, reflective practice, and 

moral courage in healthcare oritkm@tauex.tau.ac.il

https://en-

med.tau.ac.il/profile/ori

tkm

לה'אנג רובן

, שדרה חוט לפגיעות חדשני טיפול

פסיכיאטריות ומחלות שבץ, ראש פגיעות

New treatment for glutamate 

excitotoxicity in neurotrauma and 

psychiatric disorders angellruban@tauex.tau.ac.il

http://angelarubanlab.c

om

אייל רוזן ננוטכנולוגיה, מיקרוביולוגיה Microbiology, Nanotechnology dr.eyalrosen@gmail.com

https://english.tau.ac.il

/profile/dreyalr

לימור רוזנברג

 בקרב, העיסוק תפיסת וחקר השתתפות

התפתחותי קושי וללא עם ילדים

participation and occupational meaning 

among children with and without 

developmental disabilities limorros@tauex.tau.ac.il

https://www.tau.ac.il/pr

ofile/limorros



יגאל רוטנשטרייך

 כלים בפיתוח מתמקד במעבדתי המחקר

 לטיפולים ופלטפורמות דיאגנוסטיים

 ומערכת רשתית ניוון למחלות חדשניים

 מחקרי מוביל אני. המרכזית העצבים

 מודל וחיות בתרביות בסיסי מדע

 את החוקרים קליניים  מחקרים  וכן

 המקשרים העיצביים המסלולים תפקוד

אלו במחלות לעין המוח בין

Development of advanced therapies and 

novel diagnostic systems for 

neuroretinal and brain 

neurodegeneration diseases.

Ygal.Rotenstreich@sheba.h

ealth.gov.il

https://english.tau.ac.il

/profile/ygal

דבי רנד

 זקנה, מוחי אירוע לאחר שיקום

, ניהוליים תפקודים, מוצלחת והזדקנות

משחקיות

Stroke rehabilitation, Healthy aging, 

Executive Functions, Gaming drand@tauex.tau.ac.il

https://med.tau.ac.il/pr

ofile/drand

.ז נאוה רצון

 ושיקום תעסוקתי שיקום, ארגונומיה

נהיגה

Ergonomics, Vocational Rehabilitation 

and Driving Rehabilitation navah@tauex.tau.ac.il

https://m.tau.ac.il/profi

le/navah

עמית שגב

 השתלות בתחום אפידמיולוגי קליני מחקר

, חדה כלילית תסמונת, בצנתור מסתם

המודינמיקה

Clinical epidemiological research on 

transcatheter aortic valve implantation, 

acute coronary syndromes and 

hemodynamics

amit.segev@sheba.health.g

ov.il Heart.sheba.co.il



רונית

-שגיא

אייזנברג

 העומדים המולקולאריים המנגנונים

 (מסט) פיטום תאי של פעילותם בבסיס

דלקת ובמצבי באלרגיה

The molecular mechanisms underlying 

mast cell functions in allergy and 

inflammation histol3@tauex.tau.ac.il

https://rselab.wixsite.co

m/mysite

נועם שומרון

, מחלות מנגנוני הבנת, גנומיקה

ביואינפורמטיקה

Genomics, the study of early disease 

development, Bioinformatics nshomron@tauex.tau.ac.il

http://tau.ac.il/~nshom

ron

אורנה

 שטיינברג

שמר

, ולבנים אדומים דם תאי התפתחות

 כולל מולדות המטולוגיות מחלות

 התמרה ותהליכי מולדת נויטרופניה

.זו במחלה ממארת

Myelopoiesis, erythropoiesis; severe 

congenital neutropenia and malignant 

transformation processes; congeniatal 

anemia syndromes orna.steinberg@gmail.com

https://www.tau.ac.il/~

loris/felsenstein/index.h

tml

ערן שטרק

Spiking network mechanisms 

underlying cognition Neuroscience, Neuroengineering eranstark@tauex.tau.ac.il www.eranstarklab.com



שני צרפתי-שנהר

 הדלקת תגובות של בבקרה עוסק מחקרי

 מחקר ומערב, באדם ובריאות חולי במצב

 בשיטות שימוש תוך קליני ומחקר בסיסי

 נתונים לניתוח מתקדמות סטטיסטיות

גדולים מידע ממאגרי

Regulation of stress and inflammation in 

health and diseases of human subjects. 

Research methods include basic 

molecular biology as well as 

sophisticated statistical models. shanis@tlvmc.gov.il

https://www.tasmc.org.

il/sites/en/Research/Tec

h-Transfer/Labs-

Portfolio/Documents/Va

scular/Shani%20Shenh

ar_1.pdf

ניר שני

+  משומן גזע בתאי ובסיסי יישומי מחקר

 העוסק ואימונולוגי יישומי מחקר

ורקמות איברים והקפאת ידיים בהשתלת

Applicative and basic research of fat 

stem cells + Applicative and 

immunologic research of hand 

transplantation and organ and tissue 

cryopreservation nirs@tlvmc.gov.il

https://www.tasmc.org.

il/sites/en/Personnel/Pa

ges/Shani-Nir.aspx

שירן שפירא

 ניסיון בעל סרטן למניעת המשולב המרכז

 בגילוי המתמקד תרגומי במחקר ורחב רב

 במיוחד, בסרטן וטיפול מניעה, מוקדם

 גם אך, (GI) העיכול בדרכי בגידולים

 במרכז המחקרים. אחרות בממאירויות

 הבסיסי המחקר בין בגישור מתמקדים

 במרכז וחולים רופאים לבין במעבדה

.הרפואי

We have diverse and broad experience 

in translational research focusing on 

early detection, prevention and therapy 

of cancer. We focus on bridging between 

the basic researches in the lab and 

clinicians and patients in the clinical 

center. shiranshapira@gmail.com

https://www.tasmc.org.

il/sites/en/Research/Tec

h-Transfer/Labs-

Portfolio/Documents/ca

ncer/Prof%20%20Nadir

%20Arber_1.pdf

רחל שריג

- שיניים ורפואת דנטלית אנתרופולוגיה

 הפנים, הלעיסה מערכת התפתחות חקר

.והשיניים

Dental anthropology- and dentistry, the 

development of the face, dentition anf 

teeth. sarigrac@tauex.tau.ac.il

https://en-

med.tau.ac.il/profile/sar

igrac



אמיר שרעבי

, פתוגנזה-  אוטואימוניות ומחלות לופוס

ואימונותרפיה, חיסונית-סבילות

Lupus and autoimmune diseases, 

pathogenesis, immune tolerance, and 

immunotherapy amirsharabi@tauex.tau.ac.il

http://www.tau.ac.il/pr

ofile/amirsharabi

עידו תבור

 מוח של מגנטית בתהודה מתקדם דימות

האדם

Advanced Magnetic Resonance Imaging 

(MRI) of the human brain idotavor@tauex.tau.ac.il

https://www.tau.ac.il/~

idotavor/

עמית תירוש

 סרטן של לביואינפורמטיקה המעבדה

 גנטיים מאפיינים חוקרת אנדוקריני

 של ממאירים גידולים של ואפיגנטיים

 משלבת המעבדה. אנדוקריניות בלוטות

 דוגמאות עיבוד, במודלים תרגומי מחקר

 ואנליזות ממטופלים גידולים

 הניסויים התאמת תוך, ביואינפורטיות

 הגידולים בטיפול הקיימים הידע לפערי

.השונים

The Tirosh Lab for Endocrine Oncology 

Bioinformatics investigates genetic and 

epigenetic characteristics of endocrine 

malignancies. We perform translational 

research on novel endocrine-cancer 

models and analysis of patient-derived 

samples, combined with state-of-the-art 

bioinformatic tools.

amit.tirosh@sheba.health

.gov.il

https://www.sheba.co.il

/%D7%A2%D7%9E%D

7%99%D7%AA-

%D7%AA%D7%99%D7

%A8%D7%95%D7%A9

חנה תמרי

 דם כדוריות ביצור קודנין חלבון תפקיד

 שתפקידם אחרים וחלבונים אדונות

ידוע לא במהטופואזיס ועכבריים הומניים מודלים בעזרת המטופואזיס htamary@tauex.tau.ac.il

https://m.tau.ac.il/~lori

s/felsenstein/groups.ht

ml

mailto:amit.tirosh@sheba.health.gov.il
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