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פעילות  ולקדם  "לטפח  בחוק  המוגדר  תפקידה  במסגרת 

וימי  כינוסים  הרצאות,  בביתה  מקיימת  האקדמיה  מדעית" 

עיון. אירועים רבים פתוחים לקהל הרחב.

השנה קיימה האקדמיה כינוסים מדעיים ואירועים ציבוריים 

ייחודיים לכבוד שנת היובל לכינונה.

האסיפה הכללית הפתוחה בחנוכה
והרצאות החברים החדשים באקדמיה 

ד' חנוכה, כ"ח בכסלו תש"ע )15 בדצמבר 2009(

פרופ' עודד אברמסקי 

נירו–אימונולוגיה: מחלות אוטואימוניות של מערכת 

העצבים

פרופ' יוסי לויה

חילופי מין באלמוגי אבן

פרופ' אברהם ניצן

אלקטרוניקה מולקולרית

הרצאות אורח

י"ד בכסלו תש"ע )1 בדצמבר 2009(

Prof. Christoph Markschies

COMPASSION

 Some Remarks on Concepts of Divine Human

Compassion in Antiquity

יושב ראש: פרופ' מנחם יערי 

ג' בטבת תש"ע )20 בדצמבר 2009(

Prof. James Russell

 A 19th Century Sephardic Jew's Armenian Book

of Magic

יושב ראש: פרופ' שאול שקד

הרצאות, כינוסים ואירועים באקדמיה בתש"ע

כ"ו בטבת תש"ע )12 בינואר 2010(

פרופ' איריס פרוש 

"ללמד בנות יהודה קסת" - כתיבה, מגדר ויתרונה של שוליות

יושב ראש: פרופ' מנחם ברינקר

ח' באדר תש"ע )22 בפברואר 2010(

Dr. Irving Finkel, British Museum

New Light on the Babylonian Exile

יושב ראש: שאול שקד

פרופ' רות ארנון ופרופ' עודד אברמסקי

פרופ' ג'יימס ראסל
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כינוסים לכבוד חברי האקדמיה 

ה' בטבת תש"ע )22 בדצמבר 2009(

ערב עיון לכבוד פרופ' יהושע בלאו במלאות לו 90 שנה 

יושב ראש: פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן

בהשתתפות פרופ' חגי בן–שמאי, פרופ' משה בר–אשר, 

פרופ' סימון הופקינס ופרופ' ריצ'רד שטיינר

כ"ח בסיוון תש"ע )10 ביוני 2010(

ערב עיון לכבוד פרופ' ישראל אומן בהגיעו לגבורות

מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בשיתוף 

עם המרכז לחקר הרציונליות ומכון איינשטיין למתמטיקה 

באוניברסיטה העברית בירושלים

בהשתתפות פרופ' מנחם יערי, פרופ' סרג'יו הרט,

פרופ' שרה סטרומזה

פרופ' ישראל אומן הרצה על "מה הוא שחקן?"

כ"ב—כ"ג בתמוז תש"ע )4—5 ביולי 2010(

כינוס חגיגי לכבוד פרופ' מנחם יערי, נשיא האקדמיה, עם 

סיום כהונתו

בהשתתפות פרופ' רות ארנון, פרופ' חנוך גוטפרוינד, 

פרופ' סרג'יו הרט, פרופ' אבישי מרגלית, פרופ' סרי נוסייבה, 

פרופ' סטנלי פישר

 Prof. Hirofumi Uzawa, Prof. Kenneth :אורחים מחו"ל

G. Binmore, Prof. Eric Maskin, Prof. Herbert Scarf

כינוסים וימי עיון

י"ב—ט"ו בכסלו תש"ע )29 בנובמבר—2 בדצמבר 2009(

הסימפוזיון השנתי הישראלי—גרמני לחוקרים צעירים בחזית 

:)GISFOH( מדעי הרוח

"אנשים, רעיונות וחומרים בתנועה"

בשיתוף קרן הומבולדט

בהשתתפות כ–50 חוקרים צעירים במדעי הרוח מישראל 

ומגרמניה

ט' באדר תש"ע )23 בפברואר 2010(

ערב עיון לכבוד פרופ' גדעון גולדנברג בהגיעו לגבורות 

יושב ראש: פרופ' יוחנן פרידמן

בהשתתפות פרופ' ישראל ברטל, פרופ' רוני הנקין–רויטפרב, 

מר יער חבר, ד"ר ערן כהן, גב' מיכל שוורצברט

משמאל: פרופ' יהושע בלאו 

פרופ' גדעון גולדנברג

מימין: פרופ' סטנלי פישר, פרופ' רות ארנון ופרופ' מנחם יערי
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כ"ב—כ"ג בכסלו תש"ע )9—10 בדצמבר 2009(

מדע ושלום–מדע ומלחמה

כינוס משותף ישראל—גרמניה

שיתוף פעולה בין האקדמיה למדעים של ברלין-ברנדנבורג 

)BBAW( לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

השתתפו מישראל:

פרופ' בנימין איזק, פרופ' יצחק בן–ישראל, פרופ' אייל 

בנבנישתי, פרופ' ערן דולב, פרופ' שולמית וולקוב, 

פרופ' מרטין ון קרפלד, פרופ' יעקב זיו, פרופ' אורי זליגסון, 

פרופ' יהושע יורטנר, פרופ' מנחם יערי, פרופ' נילי כהן, 

פרופ' רפאל משולם, פרופ' בנימין זאב קדר

השתתפו מגרמניה:
Prof. Mitchell G. Ash, Prof. Wolfgang U. Eckart,

Prof. Ferdinand Hucho, Prof. Jürgen Kocka, 
Prof. Ruth Lewin Sime, Prof. Helmut Maier, 

Prof. Günter Stock, Prof. Miloš Vec 

ט"ו—ט"ז בכסלו תש"ע )2—3 בדצמבר 2009(

סדנה השוואתית בין–לאומית

אסטרטגיות לאומיות לקידום ולמימון המחקר הביו–רפואי 

בישראל ובעולם

בהשתתפות השר פרופ' דניאל הרשקוביץ, סגן השר ח"כ 

יעקב ליצמן, ח"כ מאיר שטרית, פרופ' מנואל טרכטנברג, 

פרופ' מנחם יערי, פרופ' רות ארנון, מר יגאל ארליך, 

פרופ' בנימין גייגר, פרופ' אורי זליגסון, פרופ' אבי ישראלי, 

פרופ' רפאל משולם, פרופ' מיכאל סלע, פרופ' אלכס קינן

והאורחים מחו"ל:

Prof. Jean-Francois Bach, Prof. H. Fineberg,

Prof. Christopher Kennard, Prof. Reinard Kurth, 

Prof. Willam Paul, Prof. Olle Stendahl 

ז' בטבת תש"ע )24 בדצמבר 2009(

הכינוס השני למדע בתקשורת הישראלית

בהשתתפות עפרי אילני, יואל אסתרון, אבי בליזובסקי, 

פרופ' מנחם בן ששון, אביטל בר, ד"ר אילת ברעם–צברי, 

דודי גולדמן, ד"ר זהר גורי, פרופ' עילם גרוס, מיכל דקל, 

ד"ר אהרון האופטמן, רפיק חלבי, פרופ' חוה טבנקין, 

פרופ' מנחם יערי, אילן לוקאץ', ד"ר נעם למלשטריך–לטר, 

איתי נבו, ג'ודי סגל–איצקוביץ, ד"ר ינאי עופרן, צבי עצמון, 

אילן פילו, סוניה פלדמן, ד"ר איתן קריין, אורי רוזן, 

פרופ' יואל רק, פרופ' עידן שגב, דבורית שרגל, פרופ' נתן שרון

Dr. Fern Eldson-Baker, Dr. David Nordfors

GISFOH משתתפי כינוס

מימין: פרופ' מנחם יערי, פרופ' אלכס קינן, 

ד"ר מאיר צדוק וסגן השר יעקב ליצמן

משתתפי כינוס מדע ושלום–מדע ומלחמה
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י"ט—כ"א בטבת תש"ע )5—7 בינואר 2010(

כינוס בין–לאומי במדעי הרוח לציון היובל:

תנועות דתיות ותמורות דתיות ביהדות, בנצרות ובאסלאם

בהשתתפות פרופ' מנחם יערי, פרופ' משה אידל, 

פרופ' ש"נ אייזנשטדט, פרופ' מיכאל הד, פרופ' זאב מגן, 

פרופ' ורד נעם, פרופ' שרה סבירי, פרופ' גדליה סטרומזה, 

פרופ' יוחנן פרידמן, פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן, 

פרופ' בנימין זאב קדר, פרופ' איתן קולברג, 

פרופ' יוסף קפלן, פרופ' שאול שקד

Prof. Michael Fishbane, Prof. Mushirul Hasan, 

Prof. Christoph Markschies, Prof. Ulinka Rublack, 

Prof. Sabine Schmidtke 

אירועי היובל בחודש מרס 2010 והשבוע הלאומי למדע 

תש"ע בסימן היובל לאקדמיה

כ"א באדר—י' בניסן )7—25 במרס 2010(

תערוכה נדירה שבה הוצג לראשונה בשלמותו, בבית 

האקדמיה, כתב היד המקורי השלם של אלברט איינשטיין 

משנת 1916 של תורת יסודות היחסות הכללית

כ"ח באדר תש"ע )14 במרס 2010(

ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין

Prof. Claude Cohen-Tannoudji

חתן פרס נובל בפיזיקה

Manipulating Atoms with Light

כ"ט באדר תש"ע )15 במרס 2010(

האירוע המרכזי החגיגי לציון היובל — קונצרט הקאמרטה 

הישראלית ירושלים

סולנים: איריס יורטנר, ירון קולברג

א' בניסן תש"ע )16 במרס 2010(

היום הלאומי למדע — ישיבה חגיגית בוועדת המדע בכנסת

בהשתתפות נשיאי האקדמיות וחברי האקדמיה 

במעמד: יושב ראש הכנסת ח"כ ראובן )רובי( ריבלין

ויושב ראש ועדת המדע ח"כ מאיר שטרית

משתתפי הכינוס על דתות

מימין: פרופ' חנוך גוטפרוינד וד"ר מאיר צדוק 
עם ח"כ מאיר שטרית המבקר בתערוכה

מימין: פרופ' מנחם בן–ששון 
ופרופ' מנחם יערי חונכים את התערוכה

מימין: פרופ' רפאל משולם מעניק 
לפרופ' קלוד כהן–טנוג'י את תעודת איינשטיין
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Prof. Ichiro Kanazawa, President, Science Council 
of Japan (Japan)
Prof. Michał Kleiber, President, Polish Academy of 
Sciences (Poland)
Prof. Yongxiang Lu, President, Chinese Academy 
of Sciences, Co-Chair, InterAcademy Council (China)
Prof. Helmut Schwarz, President, Alexander von 
Humboldt Foundation (Germany)
Prof. Günter Stock, President, Berlin-Brandenburg 
Academy of Sciences and Humanities (Germany)
Prof. Volker ter Meulen, Chairman, European 
Academies Science Advisory Council (Germany)
Prof. Charles Vest, President, US National 
Academy of Engineering (USA)
Prof. Chi-Huey Wong, President, Academia Sinica 

כ"ט באדר— ב' בניסן תש"ע )15—17 במרס 2010(

כינוס נשיאי וראשי אקדמיות מרחבי העולם לציון היובל:

"מדע ומחויבות"

בהשתתפות:
Prof. Ruth Arnon, Vice President, Israel Academy 
of Science and Humanities (IASH), The Weizmann 
Institute (Israel) 
Prof. Richard Atkinson, President Emeritus, 
University of California System (USA)
Prof. Yisrael Aumann, Member IASH, Hebrew 
University of Jerusalem, Nobel Laureate (Israel)
Prof. Dorairajan Balasubramanian, President, 
Indian Academy of Sciences (India)
Prof. Catherine Bréchignac, President, 
International Council for Science (France)
Prof. Lorna Casselton, Vice President, Royal 
Society of London (UK)
Dr. William Colglazier, Executive Officer, US 
National Academy of Science (USA)
Prof. Jüri Engelbrecht, President, ALLEA (All 
European Academies), Vice President, Estonian 
Academy of Sciences (Estonia)
Prof. Harvey V. Fineberg, President, US Institute 
of Medicine (USA)
Prof. Jörg Hacker, President, German Academy of 
Sciences, Leopoldina (Germany)
Prof. Avram Hershko, Member IASH, Technion, 
Nobel Laureate (Israel)
Prof. Peter Jagers, Vice President, Royal Swedish 
Academy of Sciences (Sweden)
Prof. Joshua Jortner, President Emeritus, 
IASH, Tel Aviv University (Israel)

(Taipei)
Prof. Menahem Yaari, President, IASH, Hebrew 
University of Jerusalem (Israel) 
Prof. Jacob Ziv, President Emeritus, IASH, 
Technion (Israel) 

י"ח—י"ט באייר תש"ע )2—3 במאי 2010(

כינוס בין-לאומי במדעי הטבע לציון היובל:

חזית המחקר הביו–רפואי

בהשתתפות פרופ' רות ארנון, פרופ' אהרן צ'חנובר, 

פרופ' יוסי שילה )הוועדה המארגנת( 

פרופ' מנחם יערי, פרופ' משה אורן, פרופ' רפאל משולם, 

פרופ' מיכאל סלע )יושבי ראש(

המרצים: פרופ' עדה יונת, פרופ' מישל רבל,

Prof. Arthur Beaudet, Prof. Leroy Hood, 

Prof. Fotis Kafatos, Prof. Mary-Claire King, 

משתתפי כינוס הנשיאים בישיבה החגיגית בכנסת

מימין: פרופ' עדה יונת, פרופ' יעקב זיו, פרופ' יהושע יורטנר 
ופרופ' אלכס קינן
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Prof. Eric Lander, Prof. Matthias Mann, 

Prof. Rino Rappuoli, Prof. David Scadden, 

Prof. Axel Ullrich 

ה' בתמוז תש"ע )17 ביוני 2010(

ערב עיון לרגל צאתו לאור של הכרך הראשון של החיבורים 

העבריים מקומראן בההדרתו של פרופסור אלישע קימרון 

בשיתוף: יד יצחק בן–צבי

בהשתתפות פרופ' יעקב בלידשטיין )יושב ראש(, 

פרופ' דבורה דימנט, פרופ' מנחם הירשמן, פרופ' ורד נעם, 

פרופ' מנחם קיסטר 

י"ט במרחשוון תשע"א )27 באוקטובר 2010(

סדנה במדיניות מדע בנושא: 

A Talk on Science Communication:

כ"א בכסלו תש"ע )8 בדצמבר 2009(

ערב עיון לזכרו של פרופ' ישראל ייבין ז"ל במלאות שנה 

למותו

יושב ראש: פרופ' גדעון גולדנברג 

בהשתתפות פרופ' יהושע בלאו, פרופ' יוסף יהלום, 

פרופ' יוסף עופר

י"ח בשבט תש"ע )2 בפברואר 2010(

ערב לזכרו של פרופ' איליה פיאטצקי–שפירו ז"ל

בהשתתפות פרופ' נוגה אלון )יושב ראש(, פרופ' סטיב 

גלברט, פרופ' מנחם יערי, פרופ' אלכס לובוצקי, 

ד"ר סוניה לוין, פרופ' דוד סודרי, פרופ' דן עמיר, 

פרופ' הלל פורסטנברג, ד"ר גריגורי פיאטצקי, 

פרופ' גרישה צבי פריימן, גב' סבטלנה רזניקוב, 

גב' שלי שפירו–גולדווין

כ"ה באדר תש"ע )11 במרס 2010(

ההרצאה השנתית לזכרו של פרופ' שלמה פינס ז"ל

Prof. Jean-Luc Marion

Saint Augustine and the Naming of God — idipsum

יושב ראש: פרופ' גדליה סטרומזה 

י"ט באלול תש"ע )29 באוגוסט 2010(

ערב לזכרו של פרופ' אברהם כוגן ז"ל

בהשתתפות פרופ' רות ארנון )יושב ראש(, מר מיכאל 

אפשטיין, פרופ' משה ארנס, מר אליהו אשכנזי, מר איתן בן 

ארצי, הרב צדוק )דוקי( בן ארצי, מר גיל בן פורת, 

מר אפרים בשן, ד"ר אברהם דודוביץ, ד"ר צבי מאירי, 

ד"ר אורית צור, פרופ' אביב רוזן

כ"ז בחשון תשע"א )4 בנובמבר 2010(

ערב לזכרו של פרופ' אמיר פנואלי ז"ל

בהשתתפות פרופ' רות ארנון )יושב ראש(, פרופ' דוד הראל, 

מר עידו לחובר, ד"ר יכין פנואלי, פרופ' נסים פרנסיז, 

פרופ' אורנה קופרמן, ד"ר מיקי רודה, פרופ' עדי שמיר

"A Promise of Miracles" 

Mr. Robyn Williams :מרצה

בהשתתפות פרופ' רות ארנון, פרופ' חנוך גוטפרוינד

הרצאות לזכר חברי האקדמיה 

משתתפי כינוס חזית המחקר הביו–רפואי
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טקסי הענקת מלגות ופרסים 

ג' בשבט תש"ע )18 בינואר 2010(

הכינוס השנתי של מפעל מלגות אדאמס

בהשתתפות פרופ' מנחם יערי, פרופ' אסא כשר, אבי סאייג, 

פרופ' חיים סידר, ד"ר מאיר צדוק, פרופ' יואל רק, 

פרופ' עדי שמיר

ט' בניסן תש"ע )24 במרס 2010(

ציון היום הלאומי למדע בבית נשיא המדינה

וטקס הענקת הפרסים לזוכים בתחרות ה–13 "מדענים 

ומפתחים צעירים בישראל"

מטעם מוזאון המדע ע"ש בלומפילד בירושלים ובשיתוף 

האקדמיה, משרד החינוך, משרד המדע, ועדת המדע בכנסת, 

אינטל ועוד

בהשתתפות המדענים הצעירים ובני משפחותיהם

ח' באייר תש"ע )22 באפריל 2010(

סמינר אדאמס תש"ע

טקס הענקת הפרס בחקר הקבלה על שם גרשם שלום

בהשתתפות פרופ' משה אידל, פרופ' רות ארנון

הרצאת חתן הפרס: פרופ' דניאל אברמס

על: עשרה מאמרים פסיכואנליטיים על הקבלה

וטקס קבלת מלגאי המחזור השישי

לציון יום הולדתו ה–90 של מרסל אדאמס

בהשתתפות פרופ' רפאל משולם, פרופ' חיים סידר

מרצה אורח: Dr. Julian Adams, בנו של מר מרסל אדאמס

על: The Story of VELCADE — התרופה הייחודית 

שפיתח לסרטן הדם

כ"ח בכסלו תשע"א )5 בדצמבר 2010(

משתתפי סמינר אדאמס מהמחזור השישי עם מר מרסל אדאמס

ד"ר ג'וליאן אדאמס




