
רשימת מנחים

תמונה של המנחהאתרטלפוןמיילמחלקה/יחידהשם מנחה

gabrieln@ekmd.huji.ac.il548820434מכון למדעי רפואת השינייםגבריאל נוסבאום' פרופ
מיקרוביום אוראלי , מאחסן-יחסי פתוגן

וסרטן
Innate immunity; Oral microbes in cancerיש תמונה

monad@ekmd.huji.ac.il02-6757614מכון למדעי רפואת השיניים גינזבורג-מונה דביר' פרופ
https://monadvir-

ginzberg.huji.ac.il/

מעבדה לחקר הסחוס עוסקת בחקר 

,  מחלות הקשורות לשלד ולמפרק

וריפוי , מחלות ניווניות, תהליכי גדילה

המעבדה עוסקת בהבנת . שברים

, המנגנונים שגורמים למחלות אלו

ובודקת היתכנות של טיפולים חדשניים 

, או אמצעי דיאגנוסטיקה מתקדמים

ליצירת מעטפת תרפויטית מתקדמת 

.למחלות שלד ומפרק

The laboratory of cartilage Biology is focused 

on skeletal and joint related research, which 

includes understanding skeletal growth, 

processes of skeletal and joint degeneration 

and fracture repair. Our efforts are focused in 

understanding the mechanisms leading to 

skeletal diseases, and testing new therapeutic 

avenues, and diagnostic platforms, to provide 

a holistic therapeutic route for individuals 

suffering from skeletal and joint related 

diseases.

יש תמונה

talbu@mail.huji.ac.ilמכון למדעי רפואת השינייםבורשטיין-טלי כהן' פרופ
02-6758582

0522-381111
WWW.TBCLAB.COM 

י "תפקיד מערכת הסיגנלינג המתווכת ע

ותפקיד ,  בבריאות ובחוליTAMקולטני 

. GAS6-   וPROS1הליגנדים 

פרוייקטים במעבדה מתרכזים בתפקידם 

, במערכת העצבים ובתאי מיקרוגליה

בתאי סרטן , בתאי חיסון כמבקרי דלקת

, כתורמים לגידולים סרטניים

והאינטראקציות בין תאי חיסון לרקמות 

.אלה

We study the role of TAM (Tyro3, AXL, 

MERTK) receptors and their ligands PROS1 

and GAS6 in various aspects of tissue 

homeostasis. In particular, their role in 

microglia (the immune cells of the brain), 

peripheral immune cells, cance, and their 

mutual interactions.

יש תמונה

natalyk@ekmd.huji.ac.ilמכון למדעי רפואת השינייםקו'ר נטלי בלשה קרבנצ"ד

michaelk@ekmd.huji.ac.il058-4786952מכון למדעי רפואת השיניים ר מיכאל קלוטשטיין"ד
https://mikeklut.wixsite.com/

carl

נושאי המחקר במעבדה עוסקים 

. בהשפעת הזמן על מערכות ביולוגיות

המעבדה עוסקת במחקר בשני נושאים 

הזדקנות אפיגנטית של החלל : עיקריים

וכן באיפיון , האוראלי ושל תאי מין

התגובה של תאים לרעב ארוך טווח

our lab studies the effect of time on biological 

systems. Two main subjects are in focus: 

epigenetic aging of the oral cavity and of 

gametes, and the response of cells to long 

term starvation

יש תמונה

giladba@ekmd.huji.ac.ilמכון למדעי רפואת השינייםגילעד בכרך' פרופ

26757582

GILAD BACHRACH'S LAB 

BacteriOncology lab

- בקרטריואונקולוגיה ואונקובקטריולוגיה 

הקשר בין חיידקים וסרטן
BacteriOncology and OncoBctewriologyיש תמונה

dorons@ekmd.huji.ac.il052-4681999מכון למדעי רפואת השינייםדורון שטיינברג' פרופ
http://www.yissum.co.il/find-

experts/expert/1137
יש תמונהbiofilms cannabinoidsקנבינואידים, ביופילם

ronenh@ekmd.huji.ac.ilמכון למדעי רפואת השינייםר רונן חזן"ד

avihaih@ekmd.huji.ac.il02-6758802מכון למדעי רפואת השיניים אביחי חובב' פרופ
https://avihaih.wixsite.com/h

ovavlab

התפתחות ותפקוד מערכת החיסון 

האוראלית בתנאי שגרה ומחלה

The development and function of the oral 

mucosal immune system under steady-state 

and pathological conditions

יש תמונה

m.horowitz@mail.huji.ac.ilמכון למדעי רפואת השינייםמיכל הורוביץ (אמיריטוס)' פרופ

dgaz@cc.huji.ac.ilמכון למדעי רפואת השיניים דן גזית' פרופ

marina.f@mail.huji.ac.ilמכון למדעי רפואת השינייםר מרינה פיירמן"ד

asafw@ekmd.huji.ac.ilהמחלקה לפריודונטיהאסף וילנסקי  ר"ד

polak@mail.huji.ac.ilהמחלקה לפריודונטיהדודו פולק'  פרופ

; אימונולוגיה של מחלות חניכיים

ניטרופילים ותקשורת בין תאית בתגובה 

השפעה של קנביס על ; החיסונית לזיהום

מערכת החיסון וריפוי פצע

immunological aspects in periodontics; 

neutrophils and inter-cellular communication 

during infection; cannabis impact on the 

immune response and wound healing

Dianar@ekmd.huji.ac.il המחלקה לפדודונטיהדיאנה רם' פרופ

motim@ekmd.huji.ac.il02-6778496המחלקה לפדודונטיהמוטי מוסקוביץ' פרופ
לילדים -שיניים-לרפואת- המחלקה

https://dental.huji.ac.il/
 Oral Microbiomeמיקרוביום אורלי

dorona@cc.huji.ac.ilהמחלקה לרפואת הפהדורון אפרימאן' פרופ

mshalish@hadassah.org.ilהמחלקה לאורתודונטיהר מירי הישראלי שליש"ד

abedy@cc.huji.ac.ilהמחלקה לאורתודונטיהר יוסי עבד"ד

drchaushu@gmail.comהמחלקה לאורתודונטיהסטלה צאושו' פרופ

nard@cc.huji.ac.ilהמחלקה לכירורוגיה פה ולסתנרדי כספי' פרופ

osnat.feuerstein@mail.huji.ac.il054-4527849המחלקה לשיקום הפהר אוסנת פוירשטיין"ד

•Photo-toxicity of blue light on 

microorganisms 

• Light tissue-interaction at the cellular 

level 

• Lasers in dentistry 

• Dental materials and technologies 

• Dental and medical education 

יש תמונה

תחומי ענין
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nurit.beyth@mail.huji.ac.il050-7874561המחלקה לשיקום הפהנורית בייט' פרופ

• Non antibiotic therapies against bacteria 

• Biomaterials, novel dental technologies, 

antibacterial properties of dental materials, 

advanced dental materials

• Oral microbiology, bacterial adhesion, biofilm.

• Multi-cellular behaviors of bacteria including 

cell-to-cell communication, differentiation, 

programmed cell death and biofilms

אין תמונה

yaelho@ekmd.huji.ac.il 054-4864264המחלקה לשיקום הפהיעל חורי חדד' פרופ

•Basic research in the area of pathogenesis of 

periodontal disease

• Genetic susceptibility of periodontal disease

• The common genetic factors associated with 

both periodontitis and cardiovascular diseases

• The oral microbiome and its association to 

systemic diseases such as diabetes, 

cardiovascular disease and metabolic 

syndrome.

• Periimplantitis, developing a mice model and 

studying the genetic background of the 

disease.  

• The effect of blue light energy on host-

bacterial interaction both as antibacterial and 

anti-inflammatory modulator 

• Multispecies biofilm models (in vitro) to study 

host bacterial interaction in inflammatory 

process around teeth and implants.

• Biocompatibility tests for dental materials- In 

vitro and in-vivo models

• Novel diagnostic tool for early detection of 

oral diseases using volatile compounds and 

electronic nose

• Studying caries development and modalities 

for prevention and treatment using in-vitro and 

in-vivo mice models

יש תמונה

alonl@hadassah.org.il 054-4938390 המחלקה לשיקום הפהאלון לבני' דר

•Community based oral health promotion.

•Dental Education. 

•Practice management, especially with relation 

to dental students’ clinical settings. 

•Environmentally Sustainable Dentistry

יש תמונה

gilad.Bengal@mail.huji.ac.il 054-4251898 המחלקה לשיקום הפהגל-גלעד בן' דר

• Developing and validating tests to predict 

manual dexterity in dentistry 

• Development and validation of innovative 

extended reality assessment tests of technical 

and non-technical skills for the selection of 

candidates for surgical training.

• Development of innovative tools to assess 

competency using virtual reality simulator

• Dental education and teaching methods of 

prosthodontics worldwide

• Implant occlusion and rehabilitation of 

missing canines

• Evaluating the efficiency of the use of 

antibacterial cements in prosthodontics and 

orthodontics

• Evaluating and validating tooth prognosis, 

survival and aiming to identify risk and 

modifying factors for prognosis.

יש תמונה

asher.dentist@gmail.com 052-6611032המחלקה לשיקום הפהאשר זברובסקי ' דר

•Dental prognosis

• Digital dentistry

• Dental education

yoavpi@gmail.com 050-7602873המחלקה לשיקום הפהיואב פיטרוקובסקי ' דר

• Occlusion- correlation between various 

factors such as occlusal plane, freeway space 

and anatomic traits and their influence on 

practical dentistry

• Different teaching techniques of occlusion in 

dental medicine schools

• Virtual articulators- comparison of design and 

results of CAD/CAM restorations

• Resin composite- Comparison of different 

finishing and polishing systems on surface 

roughness and bacterial adhesion

• Investigation of fluorescence based caries 

detector aid methods

• Efficiency of diamond cutting burs on 

Zirconia Oxide- comparison between systems

יש תמונה

 danakesler@gmail.comהמחלקה לשיקום הפהשבירו -דנה קסלר' דר

• The antibacterial mechanism of action of 

modified QPEI nanoparticles.

• The interface between basic sciences aiming 

for solution to clinical problems of oral 

bacterial infection

יש תמונה

itzhakab@hadassh.org.il המחלקה לאנדודונטיהר צחי אברמוביץ"ד

amnon.sharir@mail.huji.ac.il6757330מכון למדעי רפואת השינייםר אמנון שריר"ד
התחדשות רקמות במתחם השיניים 

תאי גזע, והראש

Regeneration of Tissues in the Dental-

Craniofacial Complex
יש תמונה

Dr. Simon Yonaמכון למדעי רפואת השינייםs.yona@mail.huji.ac.il6757627https://yonalab.huji.ac.ilImmunologyImmunology

יוקם בקרובNadler@hadassah.org.il 26776151המחלקה לרפואת הפהדר נדלר חן

 מאפיינים רנטגניים של ממצאים בסיאלו 

CBCT                                       .

. מבנה עצם בפתולוגיות מקסילופציאליות

 ממצאים רדיוגרפים בפתולוגיות של 

. בינה מלאכותית ברדיולוגיה. עצם

קורולציה קלינית לממצאים רדיוגרפים 

TMJשל פתולוגיות ב 

 Radiographic features of Sialo-CBCT findings        

      Bone pattern in maxillofacial pathologies    

Radiographic features of bone lesions.           

Aritficial intelligence in radiology.  Clincial 

correlation of radiographic features of TMJ 

pathologies 

יש תמונה
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