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פרופ' מנחם יערי ביום עיון של היזמה

הרצאות, כינוסים ואירועים בתשס"ח

הרצאות הבכורה של החברים החדשים 

ב' בטבת תשס"ח )11 בדצמבר 2007(

הישיבה הפתוחה של האסיפה הכללית 

יעקב בלידשטיין

ישראל והאקטורין - בין אלימות לחירות 

חוה טורניאנסקי

על נשים וספרים בעת החדשה המוקדמת

יוסף ירדן

שיבושי תקשורת במחלת הסרטן 

הרצאות וכינוסים  

ג' במרחשוון תשס"ח )15 באוקטובר 2007(

יום עיון בנושא: בין לשון הדיבור ללשון הכתובה - 

לקראת תלמיד אורייני בישראל; מטעם היזמה למחקר 

יישומי בחינוך

הרצאת אורח                                                                                              

פרופ' דייוויד אולסון, המכון לחקר החינוך באוניברסיטת 

אונטריו, טורונטו, קנדה

 Three Ways of Thinking about Literacy
בהשתתפות פרופ' דורית רביד, ד"ר רינה בן–שחר, 

ד"ר אלינור סאיג'–חדאד, פרופ' שלמה יזרעאל, 

פרופ' יעל זיו, ד"ר יעל משלר, פרופ' זהר שביט, 

ד"ר יצחק שלזינגר, פרופ' שושנה בלום–קולקה, 

ד"ר סלימאן ג'ובראן, ד"ר רחל רוזנר, ד"ר צילה שלום, 

פרופ' ליליאנה טולצ'ינסקי, פרופ' סידני שטראוס, 

 פרופ' רות ברמן

ביום העיון נכחו כ–150 איש, ובהם מקבלי החלטות 

במשרד החינוך וחוקרים ממגוון תחומים.

י"ז בכסלו תשס"ח )27 בנובמבר 2007(

פרופ' מיכאל סוקולוף

תולדותיה של המילונאות הסורית ועתידה

יושב ראש: פרופ' יהושע בלאו

ט'-י"ב בטבת תשס"ח )21-18 בדצמבר 2007(

Fiction Across Cultures :כינוס בנושא

 Prof. Ralf Gruettemeier, Prof. Andrew בהשתתפות

 Plaks, Prof. Wei-Yee Li, Prof. Christopher
 Minkowski, Prof. Niall Slater, Prof. Piotr

Michalowski, פרופ' מנחם יערי, ד"ר ורד לב–כנען, 
פרופ' רות פיין, פרופ' מרגלית פינקלברג, פרופ' ג'יימס קובל, 

פרופ' יעקב קליין, ד"ר עירד קמחי, ד"ר יוליה רובנוביץ, 

פרופ' דוד שולמן

מארגנים: פרופ' מרגלית פינקלברג ופרופ' דוד שולמן

כ"ח בטבת תשס"ח )6 בינואר 2008(

ערב לזכרו של חבר האקדמיה פרופ' יעקב טלמון 

ד"ר מרטין ויין 

תאוריית הלאומיות לאור “הדמוקרטיה הטוטליטארית"

של טלמון 

בארגון האוניברסיטה העברית בירושלים 
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ט"ו באדר א' תשס"ח )21 בפברואר 2008(

יום עיון בנושא: בין הלשון המדוברת ללשון הכתובה במצב 

של דיגלוסיה - השלכות על רכישת האוריינות בקרב דוברי 

ערבית כשפת אם; מטעם היזמה למחקר יישומי בחינוך

הרצאת אורח

פרופ' ג'ולי ושינגטון, ראש החוג להפרעות בתקשורת 

באוניברסיטת ויסקונסין, ארצות הברית  

 Literacy Skills Dialectal Variation: The Case of
the African American Child

בהשתתפות ד"ר אלינור סאיג'–חדאד, פרופ' רות ברמן, 

פרופ' )אמריטוס( ברנרד ספולסקי, פרופ' ג'ון מייהיל, 

גב' אימאן גרא, ד"ר מוחמד אמארה, פרופ' סלימאן ג'ובראן, 

מר עבדאללה ח'טיב, מר סלאח טאהא

לצד חוקרים ממגוון תחומים בלטו בקהל רבים מאנשי 

המקצוע וממקבלי ההחלטות הפעילים בחינוך הלשוני 

בערבית כשפת אם.

ו' באדר ב' תשס"ח )13 במרס 2008(

ההרצאה השנתית ע"ש אלברט איינשטיין 

)Prof. Peter G. Schults( פרופ' פיטר שולץ

The Genetic Code and Beyond
המרצה קיבל במעמד זה את מדליית איינשטיין לשנת 2008.

דברי ברכה: פרופ' מנחם יערי ופרופ' רפאל ד' לוין 

ד' בניסן תשס"ח )9 באפריל 2008(

מפגש מדיניות מדע של האקדמיה

הרצאת אורח

 ,)Prof. Michal Kleiber( פרופ' מיכל קלייבר

נשיא האקדמיה למדעים של פולין ולשעבר שר המדע 

של פולין 

European Research Council New Research
Policy of the European Commission?

ח' באייר תשס"ח )13 במאי 2008(

פגישה במדיניות מדע של האקדמיה

הרצאת אורח

ד"ר מיכאל פויאר )Dr. Michael J. Feuer(, מנהל חטיבת 
( NRC–החינוך ומדעי ההתנהגות והחברה ב

)Reseach Council
 From Science Education to the Science of

Education: The NRC's Role

ט"ז באייר תשס"ח )21 במאי 2008(

כינוס ציון 25 שנה למרכז האקדמי הישראלי בקהיר 

בהשתתפות פרופ' רחל גלון, פרופ' מנחם יערי, ד"ר לילא 

נבהאן, מר דוד סולטן, ד"ר מאיר צדוק, פרופ' גבריאל מ' 

רוזנבאום, פרופ' סטפן רייף, פרופ' שמעון שמיר

קטעי נגינה: יאיר דלאל 

מימין: פרופ' פיטר שולץ מקבל את תעודת איינשטיין 
לשנת 2008 מידי פרופ' מנחם יערי

מימין: פרופ' גבי רוזנבאום מקבל תשורה מידי הגב' כרמן 
ווינשטיין, נשיאת הקהילה היהודית בקהיר
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כ"ב באייר תשס"ח )27 במאי 2008(

פרופ' יונתן פרייס

ההיסטוריונים היווניים באימפריה הרומית: פרק בהיסטוריה 

האינטלקטואלית של העת העתיקה

יושב ראש: פרופ' בנימין איזק 

כינוסים לכבוד חברי האקדמיה

י"ח-י"ט באדר א' תשס"ח )25-24 בפברואר 2008(

כינוס לכבודו של פרופ' ב"ז קדר 

 The Crusades from European and Middle
Eastern Perspectives

  Prof. Bernard Bachrach, Prof., בהשתתפות

Jonathan Riley-Smith, Prof. John Pryor
פרופ' רוני אלנבלום, פרופ' ישראל ברטל, פרופ' גבריאל 

הרמן, ד"ר דניאלה טלמון–הלר, פרופ' דוד יעקובי, 

פרופ' מנחם יערי, פרופ' מנחם מגידור, פרופ' סופיה מנשה, 

פרופ' ראובן עמיתי, פרופ' יוחנן פרידמן, ד"ר איריס שגריר

ט"ז בסיוון תשס"ח )19 ביוני 2008(

ציון מאה שנה להולדתו של פרופ' שלמה פינס ז"ל 

בנושא: מדע ופילוסופיה בימי הביניים: בין מחשבת ישראל 

למחשבת העמים

בהשתתפות פרופ' ריימונד לייכט, פרופ' צבי לנגרמן, 

פרופ' שרה סטרומזה

יושב ראש: פרופ' שאול שקד 

מלגות ופרסים

י"ד בטבת תשס"ח )23 בדצמבר 2007(

טקס הענקת פרס “טבע" - ע"ש מייסדי החברה 

זוכי פרס “טבע" לשנת 2007: פרופ' ינון בן–נריה מהמרכז 

הרפואי הדסה עין–כרם ופרופ' עדי קמחי ממכון ויצמן למדע 

בהשתתפות פרופ' מנחם יערי, מר אלי הורביץ, 

מר שלמה ינאי

מימין: פרופ' מנחם בן–ששון ופרופ' ב"ז קדר

מימין: פרופ' רוני אלנבאום, פרופ' ברנרד בכרך, 
ד"ר איריס שגריר, פרופ' ב"ז קדר ופרופ' ג'ונתן ריילי-סמיט

מנהלי המרכז האקדמי בקהיר לדורותיהם. מימין: 
פרופ' שמעון שמיר, פרופ' גבי ורבורג, פרופ' אשר עובדיה, 
פרופ' עמנואל מרקס, פרופ' ששון סומך, ד"ר יוסי אמיתי, 
פרופ' דוד קושניר, פרופ' שריאל שלו, פרופ' גבי רוזנבאום; 

לא בתמונה, המנהל הרביעי של המרכז פרופ' יוסי גינת
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י"ג באייר תשס"ח )18 במאי 2008(

סמינר אדאמס לשנת תשס"ח )2008(

הסמינר השנתי התקיים בהשתתפות מלגאי אדאמס 

ממחזורי תשס"ו-תשס"ט וחברי ועדת המלגות מטעם 

האקדמיה: פרופ' יורם גרונר )יושב ראש(, פרופ' יגאל תלמי, 

פרופ' חיים סידר ומר מרסל אדאמס מקנדה

יושב ראש: פרופ' מנחם יערי 

הרצאת אורח

פרופ' עדה יונת

"David and Goliath: How Do the Tiny 
Antibiotics Paralyze the Giant Ribosome?"

מימין: פרופ' רות ארנון, ח"כ בני אלון והשר ראלב מג'אדלה

ד' באדר ב' תשס"ח )11 במרס 2008(

היום הלאומי למדע לשנת תשס"ח - ישיבה חגיגית של 

ועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת בשיתוף משרד המדע 

והאקדמיה בסימן “תרומתה של ישראל למהפכת טכנולוגיית 

המדע" 

במעמד: שר המדע, התרבות והספורט, מר ראלב מג'אדלה; 

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה, ח"כ בני אלון; יו"ר ועדת 

המשנה לאינטרנט וטכנולוגיית המידע, ח"כ מיכאל איתן; 

נשיא האקדמיה, פרופ' מנחם יערי

י"ב באדר ב' תשס"ח )19 במרס 2008(

ציון היום הלאומי למדע בבית הנשיא 

טקס הענקת הפרסים לזוכים בתחרות ה–11 של “מדענים 

ומפתחים צעירים בישראל"

בהשתתפות נשיא המדינה, מר שמעון פרס; שר המדע, 

התרבות והספורט, חה"כ ראלב מג'אדלה; יו"ר ועדת המדע 

והטכנולוגיה של הכנסת, חה"כ בני אלון; סגנית נשיא 

האקדמיה, פרופ' רות ארנון; ראשי מוזיאון המדע ע"ש 

בלומפילד ירושלים; המדענים הצעירים ובני משפחותיהם

מימין: המלגאים רעות שמע וערן שגב 
עם פרופ' מנחם יערי ומר מרסל אדאמס

אירועים נוספים 

י"ג במרחשוון תשס"ח )25 באוקטובר 2007(

)D.I.P( ציון עשור לתכנית לשיתוף פעולה גרמניה-ישראל

בהשתתפות נשיא הקרן הלאומית למדע של גרמניה 

)DFG(, פרופ' הלמוט שוורץ

)Prof. Helmut Schwartz(, כ–15 חברי המשלחת 


