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הרצאות החברים החדשים בחנוכה תשס"ז

כ"ח בכסלו תשס"ז )19 בדצמבר 2006(

הישיבה הפתוחה של האספה הכללית 

פרופ' משה אורן

P53: מגן טבעי מפני מחלת הסרטן

פרופ' משה אידל

ר' נחמיה בן שלמה הנביא וכ"י לונדון, 

הספרייה הבריטית 752

פרופ' גדעון דגן

מים: אתגר למדעי ההנדסה והסביבה

פרופ' סרג'יו הרט

תורת המשחקים: מדע טהור שימושי

פרופ' שולמית וולקוב

פתיחות והדרה: האקדמיות למדעים במאה 

השמונה–עשרה

פרופ' דוד קשדן

מתמטיקה ותרבות: עבר, הווה ועתיד 

הרצאות אורחים וכינוסים

כ' בכסלו  תשס"ז )11 בדצמבר 2006(

ביקור הפיזיקאי הבריטי פרופ' סטיבן הוקינג

)Prof. Stephen Hawking(

ומפגש עם מועצת האקדמיה, חברי האקדמיה 

ופיזיקאים צעירים

כ"ו-כ"ז בכסלו תשס"ז )18-17 בדצמבר 2006(

כבוד האדם: המפגש הראשון של  פרויקט הסדנאות 

הבין–לאומיות

נושא הסדנה: האספקטים הדתיים וההיסטוריים של מושג 

הכבוד האנושי בתרבויות שונות במהלך ההיסטוריה

יושב ראש: פרופ' שאול שקד; מנחה הפרויקט: 

פרופ' גדליה סטרומזה

)ראו לעיל בעמ' 42(

י"ב בטבת תשס"ז )2 בינואר 2007(

הרצאת אורח

פרופ' סיריל אסלנוב

בין שירי אהבים לשירי מלחמה בשירת הטרובדורים: 

ניגוד או השלמה הדדית?

יושב ראש: פרופ' ב"ז קדר 

י"ז בטבת תשס"ז )7 בינואר 2007(

סימפוזיון ג'יימס פרנק

במסגרת הפרויקט הדו–לאומי גרמניה-ישראל 

בשיתוף קרן מינרבה

יושב ראש: פרופ' רפאל דוד לוין

ההרצאה לזכר ג'יימס פרנק

Prof . Ferenc Krausz פרופ' פרנץ קראוס

 Attosecond Physics - Controlling and Steering
the Motion of Electrons on the Atomic Scale

ט"ז באדר תשס"ז

)6 במארס 2007(

הרצאת אורח

פרופ' מנחם מאוטנר

שלוש גישות על משפט ותרבות

יושב ראש: פרופ' יצחק אנגלרד

הרצאות, כינוסים ואירועים באקדמיה בתשס"ז

פרופ' מנחם מאוטנר מימין: פרופ' מנחם יערי, שגריר בריטניה בישראל 
טום פיליפס ופרופ' סטיבן הוקינג
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כ"ג-כ"ד באדר תשס"ז )14-13 במארס 2007(

סדנה דו–לאומית טייוואן-ישראל בנושא

 Dynamics on Many Length )and Time( Scales:
 From Elementary Chemical Processes to Nano

 and Surface Functionalities
הסדנה נערכה במסגרת ההסכם הדו–לאומי בין האקדמיות 

למדעים משתי המדינות, ובשיתוף מרכזי ננו–טכנולוגיה 

באוניברסיטאות בישראל. השתתפו בה כעשרים וארבעה 

חוקרים מטייוואן ומישראל.

ערבי עיון וכינוסים לכבוד חברי האקדמיה

ל' במרחשוון תשס"ז )21 בנובמבר 2006(

מדור לדור בחקר השואה והאנטישמיות

ערב עיון לכבוד פרופ' יהודה באואר במלאות לו שמונים שנה

בהשתתפות פרופ' חיים אבני ופרופ' ישראל גוטמן

)יושבי ראש(, ד"ר דוד זילברקלנג, פרופ' חנה יבלונקה, 

פרופ' ירחמיאל כהן, פרופ' דליה עופר, פרופ' דינה פורת, 

פרופ' ב"ז קדר, ד"ר רוברט רוזט. 

ט"ז בכסלו תשס"ז )7 בדצמבר 2006(

ערב לכבודה של פרופ' יהודית בירק בהגיעה לגבורות

בהשתתפות פרופ' אילן חת )יושב ראש(, ד"ר שלום אפלבום, 

ד"ר אֹהד בירק, ד"ר עינת בירק, ד"ר צחי בירק, ד"ר רות בירק

כ"ט-ל' בניסן תשס"ז )18-17 באפריל 2007(

סדנה דו–לאומית הונגריה-ישראל בנושא: הגישה 

הפסיכולוגית לעומת הגישה הפיזיולוגית להבנת ההכרה

הסדנה נערכה במסגרת ההסכם הדו–לאומי בין האקדמיות 

למדעים משתי המדינות, והשתתפו בה כשנים–עשר חוקרים 

מהונגריה ומישראל.

ח' באייר תשס"ז )26 באפריל 2007(

הרצאת אורח

פרופ' פיטר ון דר הורסט

)Prof. Pieter W. van der Horst(
The Myth of Jewish Cannibalism

יושב ראש: פרופ' בנימין איזק

י"א-י"ב בסיוון תשס"ז )29-28 במאי 2007(

כינוס בנושא: ירושלים של הדורות הבאים - דיון על 

עקרונות השימור הארכאולוגי והאדריכלי באגן העיר 

העתיקה במבט לעתיד

מארגני הכינוס: פרופ' יורם צפריר, פרופ' מייק טרנר

וד"ר גדעון אבני )ראו לעיל בעמ' 47(

מימין: פרופ' יהודה באואר, פרופ' חיים אבני ופרופ' יוסף קפלן מימין: פרופ' רפאל לוין ופרופ' יואן צה לי

מימין: פרופ' יהודית בירק, פרופ' שלמה גרוסמן 
ופרופ' אפרים קציר
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י' בניסן תשס"ז )29 במארס 2007(

ערב עיון לכבוד פרופ' גדעון גולדנברג לרגל צאתו לאור 

של ספר היובל לכבודו 

בשיתוף החוג לבלשנות באוניברסיטה העברית בירושלים

בהשתתפות פרופ' אריאל ששה–הלוי )יושב ראש(, 

ד"ר טלי בר, פרופ' ישראל ברטל, מר יער חבר, 

פרופ' משה טאובה, פרופ' שלמה יזרעאל, 

פרופ' ב"ז קדר

י"ח באדר תשס"ז )8 במארס 2007(

ערב השקה לספר "מילון לטקסטים ערביים–יהודיים 

מימי הביניים" מאת פרופ' יהושע בלאו 

בשיתוף מכון בן–צבי והאקדמיה ללשון העברית

בהשתתפות פרופ' שאול שקד )יושב ראש(, 

ח"כ פרופ' מנחם בן–ששון, פרופ' סימון הופקינס, 

פרופ' יוסף יהלום, פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן

הרצאות שנתיות

כ"ד באדר תשס"ז )14 במארס 2007(

ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין

פרופ' יואן צה לי )Prof. Yuan Tseh Lee( הרצה על

 Energy, Environment, and the Responsibility
of Scientists

בהשתתפות פרופ' מנחם יערי )יושב ראש(, 

פרופ' רפאל דוד לוין 

א' באייר תשס"ז )19 באפריל 2007(

ההרצאה השנתית השבע–עשרה לזכרו של 

פרופ' שלמה פינס

 )Prof. Cristina D'Ancona( פרופ' קריסטינה ד'אנקונה

הרצתה על

 Man’s Conjunction with Intellect: An
 Unexpected Neoplatonic Source of Western

Muslim Philosophy and Shlomo Pines’s
”Proclus Arabus“

יושב ראש: פרופ' שאול שקד

כינוסים לזכר חברי האקדמיה

כ' בכסלו תשס"ז )11 בדצמבר 2006(

ערב לזכרו של פרופ' חיים תדמור

בהשתתפות פרופ' יעקב קליין )יושב ראש(, 

פרופ' שמואל נח אייזנשטדט, מר חיים גורי, ד"ר נתן וסרמן, 

פרופ' מנחם יערי, פרופ' מרדכי כוגן, פרופ' נדב נאמן 

מימין: פרופ' מנחם יערי, פרופ' יהושע יורטנר ופרופ' יואן צה לי פרופ' יהושע בלאו

פרופ' גדעון גולדנברג
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י"ב בשבט תשס"ז )31 בינואר 2007(

ערב לזכרו של פרופ' גרשון שקד

בהשתתפות פרופ' ב"ז קדר )יושב ראש(, פרופ' הלל דלסקי, 

ד"ר אריאל הירשפלד, פרופ' שלומית רמון–קינן, 

פרופ' יגאל שוורץ, ד"ר מלכה שקד 

א' בניסן תשס"ז )20 במארס 2007(

ערב עיון לציון 25 שנים למותו של פרופ' גרשם שלום 

בהשתתפות פרופ' משה אידל )יושב ראש(, גב' שפרה 

אסולין, פרופ' סטיבן אשהיים, פרופ' יהודה ליבס

כ"ו באייר תשס"ז )14 במאי 2007(

ערב לזכרו של פרופ' יובל נאמן

בהשתתפות יגאל תלמי )יושב ראש(, אלוף )מיל'( 

פרופ' יצחק בן–ישראל, אלוף )מיל'( שלמה גזית, 

מר אורי וירצבורגר, פרופ' צבי יעבץ, פרופ' צבי ליפקין, 

פרופ' ויטלי מילמן, מר דן מרגלית, פרופ' דן עמיר

טקסי הענקת מלגות ופרסים

ט"ז בתמוז תשס"ז )2 ביולי 2007( 

טקס הענקת מלגות רופא–חוקר לשנת תשס"ז )2007(

מפעל משותף לקרן בת–שבע דה רוטשילד באקדמיה 

הלאומית הישראלית למדעים וללשכת המדען הראשי 

במשרד הבריאות

בהשתתפות פרופ' רות ארנון, יו"ר חבר היועצים של קרן 

בת–שבע דה רוטשילד )יושבת ראש(, מנכ"ל משרד הבריאות 

יאיר  עו"ד  הורוויץ  ישעיה  נציג עמותת  ישראלי,  אבי  פרופ' 

גרין, המדען הראשי במשרד הבריאות פרופ' רמי רחמימוב

מקבלי המלגות: ד"ר דמיטרי בובילב )מרכז רפואי סורוקה(, 

ד"ר נטע גולדשמידט )בית החולים "הדסה" עין כרם(, 

ד"ר אסתר–אתי ממן )המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים 

שיבא(, ד"ר אלי רימון )המרכז הרפואי תל–אביב ע"ש 

סוראסקי(

י"ז באב תשס"ז )1 באוגוסט 2007(

סמינר אדאמס תשס"ז )2007(

הסמינר התקיים בהשתתפות מלגאי אדאמס ממחזורי 

תשס"ו-תשס"ח וחברי ועדת המלגות מטעם האקדמיה: 

פרופ' יורם גרונר )יושב ראש(, פרופ' נוגה אלון, 

פרופ' יגאל תלמי.

המפגש יוחד לציון יום הולדתו ה–87 של מר מרסל אדאמס, 

ומר אדאמס נכח בו עם משפחתו.

יושב ראש: פרופ' מנחם יערי

הרצאת אורח: פרופ' ישראל אומן

Game Engineering

מר מרסל אדאמס עם המלגאיםמשפחה וידידים בערב לזכרו של פרופ' יובל נאמן

מימין: פרופ' ישראל אומן ומר מרסל אדאמס


