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כ"ז בכסלו תשע"ז )27 בדצמבר 2016( 

האסיפה הכללית הפתוחה תשע“ז
טקס הצטרפותם של החברים החדשים לאקדמיה והרצאותיהם

קליין, יעקב  פרופ׳  מלמן,  בילי  פרופ׳  קלעי,  גיל  פרופ׳  ברטל,  ישראל  פרופ׳  רכבי,  גידי  פרופ׳  כהן,  נילי  פרופ׳  שכטמן,  דן  פרופ׳   מימין� 
פרופ׳ נעמה גורן�ענבר, פרופ׳ יוסף קפלן, פרופ׳ דוד הראל ופרופ׳ איתמר וילנר

פרופ' ישראל ברטל 
פנאופטיקון בעיירה? ג'רמי בנת'ם ומסעותיו במזרח אירופה

פרופ' נעמה גורן�ענבר 
אדם ונוף בעמק החולה הקדמון

פרופ' בילי מלמן 
כוחו של העבר� מודרניות, אימפריות והגילוי מחדש של העולם העתיק

פרופ' יעקב קליין 
חומר רך� מּכִתבי חרטומים ועד דלקת מפרקים

פרופ' גיל קלעי
חידות על עצים, ממדים גבוהים, בחירות ורעש

פרופ' גדעון רכבי
RNAפיענוח הקוד הנסתר ברצפי ה�

בביתה  עורכת  - האקדמיה  ולקדם פעילות מדעית“  “לטפח   - בחוק  במסגרת תפקידה המוגדר 

הרצאות, כינוסים וימי עיון. אירועים רבים פתוחים לקהל הרחב.

)בפרק זה מצוינים האירועים שהתקיימו בין החודשים מאי 2016 ומאי 2017(
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כינוסים וימי עיון

ט"ו באייר תשע"ו )23 במאי 2016(

ערב עיון לכבוד המרכז האקדמי בקהיר עם צאת ספרו 

של פרופ׳ שמעון שמיר, "עלה טרף"

רוזנבאום,  גבריאל  פרופ'  כהן,  נילי  פרופ'  בהשתתפות: 

יאיר דלאל, פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן, ד"ר מאיר צדוק, 

פרופ' שמעון שמיר

כ"א באייר תשע"ו )29 במאי 2016(

ערב עיון לרגל צאת ספרו של פרופ׳ משה טאובה

 The Logika of the Judaizers A Fifteenth-Century

Ruthenian Translation from Hebrew

יו"ר: פרופ' יוסף קפלן 

דיקמן,  עמינדב  פרופ'  ברטל,  ישראל  פרופ'  בהשתתפות: 

פרופ' זאב הרוי, פרופ' יוחנן פרידמן 

כ"ח-ל׳ בסיוון תשע"ו )6-4 ביולי 2016(

הכינוס הבין�לאומי השלושה�עשר "מג׳האליה לאסלאם"

פרופ'  חוסיין,  עלי  ד"ר  אלעד,  עמיקם  פרופ'  יו"ר: 

איתן  פרופ'  סבירי,  שרה  פרופ'  לנדאו�טסרון,  אלה 

שקד, שאול  פרופ'  רובין,  אורי  פרופ'   קולברג, 

Prof. Sean W. Anthony, Prof. Christian Robin

תאופיק  ד"ר  אבשטיין,  מיכאל  ד"ר  בהשתתפות: 

וילוז'ני, רועי  ד"ר  הולצמן,  ליבנת  ד"ר   דעאדלה, 

ד"ר יוסף ויצטום, ד"ר אברהם חכים, ד"ר קובי יוסף, 

לנדאו�טסרון,  אלה  פרופ'  לוי�רובין,  מילכה  ד"ר 

סילברסטיין,  אדם  פרופ'  מילשטיין,  רחל  פרופ' 

רון�גלבוע, גיא  סלאמה�קודסי,  ערין   ד"ר 

 Prof. Hartmut Bobzin, Prof. Steven C. Judd,

 Prof. Andreas Kaplony, Prof. Ilkka Lindstedt,

 Prof. Miklos Muranyi, Prof. Nicolai Sinai,

Prof. Zoltán Szombathy, Prof. Roberto Tottoli

כ"ז-כ"ט במרחשוון תשע"ז )30-28 בנובמבר 2016(

כינוס משותף לאקדמיה הגרמנית ולאקדמיה הישראלית 

אל  ומערכות  מעגלים  מסינפסות,  המוח:  בנושא 

הקליניקה

גושן,  ענבל  ד"ר  אולנובסקי,  נחום  פרופ'  בהשתתפות: 

חנין, יעל  פרופ'  זיו,  נעם  פרופ'  דודאי,  ידין   פרופ' 

עמדי, אמיר  פרופ'  מזרחי,  עדי  פרופ'  לוין,  נטע   ד"ר 

רולס, אסיה  פרופ'  פרוט,  יפעת  פרופ'  פז,  רוני   פרופ' 

,Prof. Ad Aertsen ריבלין,  מיכל   ד"ר 

 Prof. Alexander Borst, Prof. Andreas

 Draguhn, Prof. Aertsen Freiburg, Prof.

 Michael Frotscher, Prof. Peter Hegemann, Dr.

 Moritz Helmstaedter, Prof. Arthur Konnerth,

 Prof. Andrea Kühn, Prof. Carsten Mehring,

 Prof. Abigail Morrison, Prof. Peter Riederer,

Prof. Carolin Wichmann

י"ב-י"ג בכסלו תשע"ז )13-12 בדצמבר 2016(

מפגש דו�לאומי במדעי הרוח בשיתוף החברה המלכותית 

של קנדה, בנושא: ספרות והיסטוריה: מבט מהשוליים

יו"ר: פרופ' יוסף קפלן

בחקר  ומישראל  מקנדה  חשובים  חוקרים  בהשתתפות: 

הספרות וההיסטוריה. 

פינקלברג מרגלית  פרופ'  המרכזיות:   ההרצאות 

קנדה, של  המלכותית  החברה  של  הנכנס   והנשיא 

פרופ' צ'אד גאפילד

פרופ׳ שמעון שמיר
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כ"ב בכסלו תשע"ז )22 בדצמבר 2016(

לחוקרים  הקשר  מרכז  של  השביעי  השנתי  המפגש 

ישראלים ויריד תעסוקה 

חוקרים  לעודד  למטרה  לו  שם  הקשר  מרכז  כינוס 

באוניברסיטאות,  ולהיקלט  ארצה  לחזור  ישראלים 

מחקר,  ובמרכזי  מחקר  במכוני  האקדמיות,  במכללות 

בתעשייה, במגזר הפרטי ובמשרדי ממשלה בישראל.

תקשורת  רד  מייסד  זיסאפל,  זהר  מפי  אורח  הרצאת 

 מחשבים, בנושא: ניהול מחקר מדעי בסביבה תעשייתית

ענת  ד"ר  איל,  נורית  ד"ר  כהן,  נילי  פרופ'  בהשתתפות: 

גייפמן�ברודר, פרופ' שלמה גרוסמן, פרופ' יפה זילברשץ, 

פרופ' מוטי שגב

י׳ בטבת תשע"ז )8 בינואר 2017(

כינוס בין�לאומי בנושא מניעת רצח עם וזוועות המוניות

יו"ר: פרופ' יהודה באואר

 The Genocide(  GPANet קבוצת  חברי  בהשתתפות: 

בין� קבוצה   -  )Prevention Advisory Network

רצח  מניעת  בנושא  ובייעוץ  במחקר  העוסקת  לאומית 

ממדינות  באים  הקבוצה  חברי  המוניות.  וזוועות  עם 

ומייצגים תחומי מחקר מגוונים - מדעי המדינה,  שונות 

היסטוריה, סטטיסטיקה, סוציולוגיה ותקשורת. 

בערב עיון בכינוס הרצו

 Genocide Prevention על  באואר  יהודה   פרופ' 

,Some Introductory Remarks

 Seton Hall Andrea Bartoly מאוניברסיטת  ופרופ' 

 New Advances in “Prevention and בניו ג'רסי על

Protection” Research and Practices Today

יו"ר: פרופ' יוסף קפלן

למניעת  האו"ם  יועץ  וידאו(:  )באמצעות  ברכה  דברי 

דיפלומטים  בנוכחות   Mr. Adama Dieng עם  רצח 

ומשקיפים, נציגי מדינות מרחבי העולם.

כ"ד-כ"ה בטבת תשע"ז )23-22 בינואר 2017(

T.M. Krishna סדנה וכיתת אמן של המוזיקאי

יו"ר: פרופ' דוד שולמן

במסגרת כיתת האמן התקיים קונצרט בתיאטרון החאן

Mr. Pavan Kapoor דברי ברכה: שגריר הודו בישראל 

פרופ׳ יפה זילברשץ )על הפודיום משמאל( מנחה את פאנל הרקטורים וסגני הנשיא למחקר על קליטה, במפגש השנתי השביעי של מרכז הקשר

פרופ׳ יהודה באואר

ט"מ קרישנה )במרכז( והנגנים



דין וחשבון שנתי < תשע“ז 1382017-2016

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

י-י"א בשבט תשע"ז )7-6 בפברואר 2017(

הישראלית  האקדמיה  של  השנתי  הרב�תחומי  הכינוס 

למדעים בנושא "שפות"

והוגי  מוזיקאים  רופאים,  מדענים,  שילב  הכינוס 

רב� להתבוננות  יוחד  ונושאו  שונים,  מתחומים  דעות 

תחומית וכוללנית נדירה על המנעד הרחב של מערכות 

בין  או  תאים  בין  בתקשורת  החל  בעולם,  תקשורת 

שפה  כלומר  אדם,  בני  בין  תקשורת  דרך  חיים,  בעלי 

אנושית למופעיה השונים, וכלה בתקשורת של מערכות 

מחשבים ורובוטים.

יו"ר: פרופ' רות ברמן, פרופ' ידין דודאי, פרופ' דוד הראל, 

פרופ' אבישי מרגלית

ארטשטיין,  צבי  פרופ'  כהן,  נילי  פרופ'  בהשתתפות: 

פרופ'  יזרעאל,  שלמה  פרופ'  יובל,  יוסף  ד"ר 

יצחק  פרופ'  פלסר,  צבי  פרופ'  מלמד,  פיליפה 

שוקן, שמעון  פרופ'  פרידמן,  נעמה  פרופ'   פלפל, 

Prof. Antonio Damasio, Prof. Hanna Damasio 

Prof. Jan-Ola Östman, Prof. Johan van Benthem

ט"ז בשבט תשע“ז )12 בפברואר 2017(

הרצאה לרגל יום דארווין הבין�לאומי

מוצאו  לשאלת  הטבע  "גרסת  על  הרצה  רק  יואל  פרופ' 

של האדם"

יו"ר: פרופ' צבי בן אברהם

הרצאות אורח

כ"ו במרחשוון תשע"ז )27 בנובמבר 2016(

Prof. Kesavan Veluthat הרצאת אורח

 History and Historiography in בנושא:  הרצה 

Constituting a Region: The Case of Kerala

יו"ר: פרופ' דוד שולמן

בהשתתפות: פרופ' יגאל ברונר

י"א בשבט תשע"ז )7 בפברואר 2017(

Prof. Antonio Damasio הרצאת אורח

 Languages of Body and בנושא:  הרצה 

 Mind; Homeostasis, Feeling, and Creative

 Intelligence

יו"ר: פרופ' נילי כהן 

בהשתתפות: פרופ' משה בר, פרופ' ידין דודאי

כ"ה בשבט תשע"ז )21 בפברואר 2017(

Prof. Ottmar Ette הרצאת אורח

 The Case of Hans Robert Jauss :הרצה בנושא

יו"ר: פרופ' יוסף קפלן פרופ׳ יואל רק

מימין� פרופ׳ אנטוניו דמאסיו, פרופ׳ נילי כהן ופרופ׳ חנה דמאסיו
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ט׳ בסיוון תשע"ו )15 ביוני 2016(

 Human Paleontology ערב עיון לרגל צאתו לאור של הספר

and Prehistory: Contributions in Honor of Yoel Rak

יו"ר: פרופ' אנה בלפר�כהן

גורן� פרופ' נעמה  בר�יוסף,  עופר  פרופ'  בהשתתפות: 

יוסף  פרופ'  נוימן,  יוסף  פרופ'  מרום,  אסף  ענבר,  ד"ר 

Prof. William Hylander ,קפלן

הרצאות לזכר חברי האקדמיה

י"ג בתמוז תשע"ו )19 ביולי 2016(

ערב עיון לזכרו של פרופ׳ יעקב בקנשטיין

יו"ר: פרופ' מוטי שגב

בהשתתפות: פרופ' יקיר אהרונוב, פרופ' אליעזר אורון, 

פרופ' עופר להב, פרופ' ברק קול

ו׳ במרחשוון תשע"ז )8 בנובמבר 2016(

ערב עיון לזכרו של פרופ׳ צבי )הרי( ליפקין

גרוסמן,  יובל  פרופ'  אלטלף,  נירה  פרופ'  בהשתתפות: 

פרופ' דוד הראל, פרופ' חיים הררי, מלכה ליפקין, פרופ' 

מרק קרלינר, נתן שרנסקי

כ"ב במרחשוון תשע"ז )23 בנובמבר 2016(

ערב עיון לזכרו של פרופ׳ משה זכאי

יו"ר: פרופ' יעקב זיו

פרופ'  זאב,  יהושע  פרופ'  כהן,  נילי  פרופ'  בהשתתפות: 

עופר זיתוני, נועם זכאי, פרופ' חיה כספי, פרופ' אדי מאיר�

וולף, פרופ' עלי מרצבך, פרופ' ברוך פישר, אבנר קידר

ה׳ בכסלו תשע"ז )5 בדצמבר 2016(

ערב עיון לזכרו של פרופ׳ יורם צפריר 

יו"ר: פרופ' עמיחי מזר

בהשתתפות: בני ארובס, ד"ר עוזי דהרי, פרופ' ד"ר לאה 

די סגני, ד"ר שלומית וקסלר�בדולח, פרופ' יוסף פטריך, 

פרופ' גדעון פרסטר

הרצאות שנתיות

כ׳ בכסלו תשע"ז )20 בדצמבר 2016(

ההרצאה השנתית על שם מרטין בובר 

Prof. Guido Calabresi חתן הפרס

 About Equality - A Fable בנושא:  הרצה 

Understanding the Recent American Election

יו"ר: פרופ' נילי כהן

בהשתתפות: פרופ' אהרן ברק

ט"ז באדר תשע"ז )14 במרס 2017(

ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין 

Prof. Edvard Ingjald Moser חתן הפרס

Grid Cells and Neural Networks בנושא:   הרצה 

 for Space

בהשתתפות: פרופ' נילי כהן, פרופ' שמעון אולמן, פרופ' 

איתמר וילנר

פרופ׳ גווידו קלברזי ופרופ׳ נילי כהן

מימין� פרופ׳ נילי כהן, פרופ׳ אדוורד אינגיאלד מוסר ופרופ׳ איתמר וילנר
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סדרת "בשערי האקדמיה"

סדרת מפגשים בנושא "מהפכות" בההשתתפות חברי האקדמיה, חוקרים ואנשי רוח,

שבחנו יחדיו נושא משותף במבט רב�תחומי 

עורכי התכנית: פרופ' ידין דודאי, פרופ' אבנר הולצמן ופרופ' ישראל פינקלשטיין

א׳ במרחשוון תשע"ז )2 בנובמבר 2016( 

מפגש ראשון 

פרופ' אבי גופר, אוניברסיטת תל אביב,
פרופ' שחל עבו, האוניברסיטה העברית בירושלים

שוחחו על

המהפכה החקלאית

יושב ראש ובן�שיח

פרופ' ישראל פינקלשטיין

ז׳ בכסלו תשע"ז )7 בדצמבר 2016(

מפגש שני 

פרופ' עידית דורון, האוניברסיטה העברית בירושלים,
שוחחה על

מהפכת הדיבור העברי

יושבת ראש ובת�שיח

פרופ' רות ברמן, אוניברסיטת תל אביב

י"ג בטבת תשע"ז )11 בינואר 2017( 

מפגש שלישי 

פרופ' יוסי שילה, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב,
שוחח על

מהפכת הגנטיקה החדשה

יושב ראש ובן�שיח

פרופ' גידי רכבי, אונקולוג, המרכז הרפואי ע"ש שיבא - תל השומר
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פרק 8 < הרצאות, כינוסים ואירועים בבית האקדמיה

י׳ באדר תשע"ז )8 במרס 2017(

מפגש חמישי 

פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב,
שוחחה על

מהפכת הפרט

יושב ראש ובן�שיח

פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים, אוניברסיטת תל אביב

כ"א באייר תשע"ז )17 במאי 2017(

מפגש שישי 

פרופ' מוטי הייבלום, חבר האקדמיה, מכון ויצמן למדע,
שוחח על

מהפכת המזעור

יושב ראש ובן�שיח

פרופ' עדי שטרן, מכון ויצמן למדע

י"ב בשבט תשע"ז )8 בפברואר 2017(

מפגש רביעי 

פרופ' מירי אליאב�פלדון, אוניברסיטת תל אביב,
שוחחה על

מהפכת הדפוס

יושב ראש ובן�שיח

פרופ' יוסף קפלן, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
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טקסי הענקת מלגות ופרסים

ה׳ בתמוז תשע"ו )11 ביולי 2016(

סמינר אדמס השנתי 

פרופ' רות ארנון הרצתה על פיתוח תרופת הקופקסון - 

ממעבדת המחקר למיטת החולה ובחזרה

לינדה  שגב,  מוטי  פרופ'  כהן,  נילי  פרופ'  בהשתתפות: 

אדמס�טרוי וסילבן אדמס

ד׳ בשבט תשע"ז )31 בינואר 2017(

כינוס אדמס השנתי 

בהשתתפות: פרופ' נילי כהן, פרופ' ישראל אומן, פרופ' גיל 

סיון, פרופ' מוטי שגב רון מילוא, פרופ' אורי  טרוי, פרופ' 

בכינוס התקיימו לצד ההרצאות תצוגה ותחרות פוסטרים 

של המלגאים. בפרס הראשון זכה עידו שגיא, בפרס השני 

זכו שניים: עומרי אזנקוט וינאי גונצ'רובסקי

עוד אירועים )בשיתוף האקדמיה(

ז׳ בסיוון תשע"ו )1 ביוני 2016(

האקדמיה  נשיא  פויאר,  מייקל  פרופ׳  של  אורח  הרצאת 

היזמה  עם  בשיתוף  לחינוך,  האמריקאית  הלאומית 

למחקר יישומי בחינוך 

 Strategic Philanthropy, US Science Policy,

 and Education Research: Trends, Tensions,

and Lessons

ד"ר  יערי,  פרופ' מנחם  דרמון,  ד"ר אביטל  בהשתתפות: 

מאיר צדוק 

כ׳ בסיוון תשע"ו )26 ביוני 2016(

סיור מלגאי אדמס בעיר דוד ומנהרות הכותל 

מנכ"ל  צדוק,  מאיר  ד"ר  בוגרים,  מלגאים,  בהשתתפות: 

האקדמיה  ועדת  יו"ר  שגב,  מוטי  פרופ'  האקדמיה, 

חברה  שורק,  חרמונה  ופרופ'  אדמס  מלגות  לתכנית 

בוועדת תכנית המלגות 

כ"ב בסיוון תשע"ו )28 ביוני 2016(

הסדנה  של  השמיני  הבין�לאומי  הכינוס  של  חגיגי  מושב 

סמוכים,  ותחומים  סירא  בן  וספר  המגילות  לשון  לחקר 

והלשון  הנוסח  של  חדשים  "היבטים  הכותרת:  את  שנשא 

של מגילות מדבר יהודה"

באקדמיה  התקיים  העברית,  ללשון  האקדמיה  בשיתוף 

הלאומית

)אליהו(  אלכסיי  ד"ר  אליצור,  בנימין  ד"ר  בהשתתפות: 

יודיצקי, ד"ר מרדכי מישור, פרופ' שמואל פסברג

משתתפי סמינר אדמס השנתי

המלגאים המשתתפים בתחרות הפוסטרים בכינוס

משתתפי סיור מלגאי ובוגרי אדמס
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פרק 8 < הרצאות, כינוסים ואירועים בבית האקדמיה

כ"ח באדר תשע"ז )26 במרס 2017(

האוניברסיטה  הרוח,  "מדעי  הצעירה:  האקדמיה  כינוס 

ובתי הספר" 

כינוס מיוחד שהציג מפעלים ויזמות חדשות לחיזוק הקשר 

מדעי  בתחום  הספר  לבתי  גבוהה  להשכלה  המוסדות  בין 

הרוח, והתקיים על רקע מינוי ועדה לאומית מטעם המל"ג.

הפדגוגית  המזכירות  עם  בשיתוף  התקיים  הכינוס 

והשתתפו  המל"ג,  נציגי  ובנוכחות  החינוך  משרד  של 

האקדמיה  מן  ועשייה  מובילי�מדיניות  אישים  בו 

וממערכת החינוך

ג׳ בטבת תשע"ז )18.1.2017(

אירוע פֵרדה ממנכ"ל האקדמיה הפורש לגמלאות ד"ר מאיר צדוק, עם סיום תפקידו 

בהשתתפות נשיאות ונשיאי האקדמיה בהווה ובעבר: פרופ' רות ארנון, פרופ' יעקב זיו, פרופ' נילי כהן, פרופ' 

יהושע יורטנר ופרופ' מנחם יערי ועשרות מחברי האקדמיה, עמיתים וצוות העובדים

נשיאות ונשיאי האקדמיה וחברות וחברי האקדמיה במפגש הפֵרדה מד"ר מאיר צדוק

חברי האקדמיה הצעירה ומשתתפי הכינוס על מדעי הרוח
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