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851
בחינות התמחות 

בזמן מגפת הקורונה 
(COVID-19) – מאמצי 

המועצה המדעית 
בישראל לקיום בחינות 

שלב ב' בעת משבר 
בריאותי מקומי ועולמי

ר' אלישר, ד' פישביין, ג' פרת, ח' קשתן

861
טיפול בחולים אונקולוגיים 

בעידן נגיף הקורונה
ר' ח'ורי, מ' גורנברג, ס' לזרי, ט' אמרומין, א' 

קוזלינר, ע' אגבאריה

867
היערכות עולם האונקולוגיה 

COVID-19 לנגיף
ב' ויזנגרין, ע' וולף

870
חינוך רפואי בימי משבר 

הקורונה – מחשבות ולקחים, 
משאבי הוראה קלינית מקוונת

ש' רייס, ת' אקסלרוד 

882
כללי האתיקה במתן טיפול 

רפואי מרחוק
ת' קרני

אתונה", המוצג בקריית 
הוותיקן, הוא יצירה 

המציגה מחזה דמיוני: 
באקדמיה של אפלטון 
באתונה, נפגשים גדולי 

אנשי הרוח מכל הזמנים, 
בדגש על המפגש בין 
הפילוסופים של יוון 

הקלאסית לגאוני הרנסנס. 
האפיפיור יוליוס השני 

(שלבקשתו עיטר 
מיכלאנג'לו את הקפלה 

הסיסטינית – La Cappella Sistina), ביקש מרפאל 
לצייר מחדש את קירותיו של החדר מארבעת הקירות 

של Stanza della Segnatura (חדר החותם), בסמוך 
לקפלה הסיסטינית. הפרסקו שצויר בין ארבעת קירות 

החדר מייצגים את ארבעת ענפי הדעת האנושית: 
תיאולוגיה, פילוסופיה, משפט ושירה. באופן מעניין, 

ביקש האפיפיור להציב זו מול זו, כשוות, את החוכמה 
האלוהית והחוכמה הארצית: אל מול "אסכולת אתונה" 

מוצג הפרסקו "דיספוטה" ("Disputa"), המייצג את 
התיאולוגיה ומציג סצנה דומה בקומפוזיציה שלה, עם 

דמויות מהתנ"ך והברית החדשה. 
כשבמרכז צועדים אפלטון ואריסטו, מציג בפנינו רפאל 
את גיבורי התרבות של יוון העתיקה ושל הרנסנס. ללא 

מילים הם פורסים בפני המתבונן את השאלות הגדולות 
המעסיקות את האנושות, בין שמיים וארץ.
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