
 

  The Conference  
The Biology of Longevity and Quality of Life 

 
Will take place on Wednesday March 26 

 The Israel Science Day  
Bar Ilan University 

The conference will take place at   
Mintz Auditorium  

 Jewish Studies Area 403  
 

Gathering 09:30-10:00 
Prof. Haim Cohen – Bar Ilan University, Conference opening 10:00-10:10 

Introductory Panel 
Prof. Gregory Livshits – Tel Aviv University, Genetics, Genomics 
and Metabolomics of Muscular Mass Variation 

10:10-10:40 

Prof. Esther Priel – Ben Gurion University,   A possible 
novel therapeutic approach for healthy longevity using 
telomerase increasing compounds 

10:40-11:10 

Keren Yizhak – Tel Aviv University, Model-based identification of 
drug targets that revert disrupted metabolism and its 
application to aging 

11:10-11:40 

 
11.40-12.50 – Break 

 
The Central Panel 

Prof. Benjamin Ehrenberg - Bar Ilan University, Vice President for 
Research, Panel opening 

13:00-13:10 

Prof. Nurit Yirmiya - Chief Scientist of the Ministry of Science, 
Greetings to the participants 

13:10-13:20 

Dr. Aubrey de Grey – SENS Research Foundation (US),  
Keeping people healthy in old age with regenerative medicine 

13:20-13:40 

Prof. Haim Cohen – Bar Ilan University, Extending healthy lifespan 
by SIRT6 

13:40-13:50 

Prof. Gil Atzmon – Haifa University, 100 the New 70 13:50-14:00 
Dr. Nirit Lev – Rabin Medical Center, Recent developments in the 
treatment of neurodegenerative diseases of old age 

14:00-14:10 

Dr. Sivan Korenblit - Bar Ilan University, An ageless task: resolving 
the stress of misfolded proteins 

14:10-14:20 

Dr. Ilia Stambler – Bar llan University, The need for public 
awareness and support of longevity research 

14:20-14:30 

  
Closing Panel  

Dr. Yael Heifetz – Hebrew University, Aging and Reproduction - Old 
Flies’ Stories 

15:00-15:30 

Prof. Yosef Gruenbaum – Hebrew University, The crosstalk between 
aging, metabolism and lamins 

15:30-16:00 

Dr. Aubrey de Grey- Discussion, The importance of a research 
effort in the biology of aging and healthy lifespan extension 

16:00-16:30 

 
Entrance is free 

Organizing committee  
Prof. Haim Cohen – Bar Ilan University  
Dr. Ilia Stambler – Bar Ilan University 

 
 



 

 

  בנושאס וניכ
  

  הביולוגיה של אריכות החיים ואיכותם
  יתקיים

  "המדע הישראלייום "ב
  'ד באדר ב"כ, יום רביעי

  2014 במרס 26 
  אילן-אוניברסיטת בר

   403 בניין –אולם מינץ 
  

10:00-09:30  
  

  התכנסות

10:10-10:00 
 

   ס פתיחת הכנ,אילן- אוניברסיטת בר- חיים כהן' פרופ
  

 פנל מקדים
הגנומי והמטבולי , המערך הגנטי , אוניברסיטת תל אביב- גרגורי ליפשיץ' פרופ 10:40-10:10

  של שינויי מסת השריר עם הגיל
 תרופות מאריכות טלומרים כשיטה , גוריון- אוניברסיטת בן- אסתר פריאל' פרופ 11:10-10:40

 תרפויטית אפשרית חדשה לאריכות חיים בריאה
חיזוי גנים באמצעות מודל חישובי להשבת  ,  אוניברסיטת תל אביב- קרן יצחק 11:40-11:10

  אפליקציה להאטת הזדקנות-מצב מטבולי תקין 
 

  הפסקה            12:50-11:40
  
         פנל מרכזי      

  פתיחת הפנל, אילן -אוניברסיטת בר  למחקר סגן נשיא - גבנימין ארנבר' פרופ 13:10-13:00
 דברי ברכה לכנס, המדענית הראשית במשרד המדע-  נורית ירמיה' פרופ 13:20-13:10
הרפואה הרגנרטיבית לאריכות , )ב"ארה( SENS קרן מחקר - אוברי דה גריי' דר 13:40-13:20

  חיים בריאה
בקרה על הזדקנות בריאה  על ידי   , אוניברסיטת בר אילן- חיים כהן' פרופ 13:50-13:40

  SIRT6החלבון 
  החדש70- זה ה100 , אוניברסיטת חיפה - גיל עצמון' פרופ 14:00-13:50
 חידושים - רטיביותנמחלות נוירודג, המרכז הרפואי רבין בלינסון - ר נירית לב"ד 14:10-14:00

  בהבנה ובטיפול
 שמירה על קיפול נכון של חלבונים ,  אוניברסיטת בר אילן– סיוון קורנבליט' דר 14:20-14:10

 ם הגילע
הצורך במודעות ותמיכה ציבורית  , אוניברסיטת בר אילן– איליה סטמבלר' דר  14:30-14:20

 במחקרי אריכות החיים
  
   הפסקה           15:00-14:30 

  
                                   פנל סיום 

סיפורים מעולם : הזדקנות ורבייה , האוניברסיטה העברית– יעל חפץ' דר 15:30-15:00
 הזבובים

כיצד הלמינים מבקרים  , האוניברסיטה העברית– יוסף גרינבאום' פרופ 16:00-15:30
 .הזדקנות ומטבוליזם

חשיבות המאמץ המחקרי בחקר ,  דיון  SENS, קרן מחקר – אוברי דה גריי' דר 16:30-16:00
 יםההזדקנות והארכת תוחלת חיים בריא

  
  חופשיתהכניסה 

 
  הועד המארגן

  אילן- אוניברסיטת בר– ןחיים כה' פרופ
  אילן-אוניברסיטת בר – איליה סטמבלר' דר
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