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הרצאות ,כינוסים ואירועים באקדמיה בתשע"א
הישיבה הפתוחה של האספה
הכללית בחנוכה והרצאות החברים
החדשים באקדמיה
ו' חנוכה ,ל' בכסלו תשע"א ( 7בדצמבר )2010
פרופ' משה הלברטל
השבירות של העבר
פרופ' דוד הראל
תכנות בדרך הטבע

א' בניסן תשע"א ( 5באפריל )2011
פרופ' שחר ליפשיץ
הסדרה חילונית של יחסים זוגיים
יו"ר :פרופ' דניאל פרידמן
ט"ו באייר תשע"א ( 19במאי )2011
פרופ' עמנואל אטקס
מלחמת הירושה הראשונה על הנהגת חסידות חב"ד
יו"ר פרופ' יוסף קפלן

פרופ' זאב שטרנהל
נאורות ואנטי–נאורות :הרהורים על כתיבת היסטוריה
אינטלקטואלית מאז המאה השמונה–עשרה ועד ימינו

פרופ' עמנואל אטקס (מימין) ופרופ' יוסף קפלן

כינוסים לכבוד חברי האקדמיה

פרופ' זאב שטרנהל מקבל את תעודת חבר האקדמיה

ו' בשבט תשע"א ( 11בינואר )2011
ערב לכבוד פרופ' רפאל משולם בהגיעו לגבורות
בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,פרופ' צבי פוגל,
פרופ' אתי באב ,ד"ר הדס משולם

מידי הנשיאה ,פרופ' רות ארנון

הרצאות אורח
כ"א בטבת תשע"א ( 28בדצמבר )2010
פרופ' מיה בר–הלל
הצופן התנ"כי :חידה ופתרונה
יו"ר :פרופ' סרג'יו הרט

ט"ז באדר ב' תשע"א ( 22במרס )2011
ערב עיון לרגל צאתו לאור של הספר "והוא ימשול בך?":
האישה במשנתם של חכמי ישראל בימי הביניים,
מאת פרופ' אברהם גרוסמן
בהשתתפות :פרופ' יוסף קפלן  -יו"ר ,פרופ' דניאל אברמס,
ד"ר אלישבע באומגרטן ,פרופ' אברהם גרוסמן,
פרופ' שלמה צבר
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י' בניסן תשע"א ( 14באפריל )2011
ערב לכבוד פרופ' יצחק שטיינברג בהגיעו לגבורות
בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,פרופ' עמירם גרינולד,
פרופ' יוסף שלזינגר
ו' במרחשוון תשע"ב ( 3בנובמבר )2011
ערב לכבוד פרופ' יעקב זיו בהגיעו לגבורות
בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,יוסי ורדי ,אלוף (מיל')
עמוס חורב ,ד"ר מאיר צדוק

מימין :פרופ' יעקב זיו ,פרופ' רות ארנון ופרופ' יהושע יורטנר

כינוסים וימי עיון
י"ג בטבת תשע"א ( 20בדצמבר )2010
יום עיון בנושא :המפקד העולמי של החי והצומח בים,
השלכותיו על מחקר הימים בעתיד
בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,ד"ר רותי גרטווגן,
פרופ' ברק חרות ,פרופ' יוסי לויה ,פרופ' רפאל משולם,
ד"ר מעוז פיין ,פרופ' אלכס קינן ,פרופ' בוקי רינקביץ
המשתתפים מחו"ל,Mr. Jesse Ausubel :
Prof. Roberto Danovaro
כ"ב בטבת תשע"א ( 29בדצמבר )2010
כינוס מרכז הקשר של האקדמיה בשיתוף הוועדה לתכנון
ולתקצוב (ות"ת)
מפגש ראשון בין חוקרים ישראלים בחו"ל המעוניינים
לחזור ארצה לבין נציגי ות"ת בחסות האקדמיה  -על מרכזי
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המצוינות ( )I-COREותכניות ות"ת לקליטת חוקרים
חוזרים
בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,פרופ' מנואל טרכטנברג,
ד"ר מאיר צדוק ,ד"ר ליאת מעוז ,פרופ' עליזה שנהר,
גב' בת–שבע שור
כ"ח בטבת תשע"א ( 4בינואר )2011
כינוס אדאמס לשנת תשע"א
הכינוס השנתי של תכנית מלגות אדאמס לדוקטורנטים
במדעי הטבע
בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,פרופ' חיים סידר,
פרופ' יורם גרונר ,פרופ' צבי מאזה ,פרופ' רפאל משולם,
דני בן–צבי ,פרופ' משה הלברטל
כ"ה באדר א' תשע"א ( 1במרס )2011
חזית המחקר הרפואי בישראל  -כינוס יסוד של החברה
הישראלית לרופאים חוקרים
בהשתתפות :פרופ' נדיר ארבר ,פרופ' רות ארנון,
פרופ' אוהד בירק ,פרופ' בני גייגר ,פרופ' ליאור גפשטיין,
פרופ' בני דקל ,פרופ' דרור הרץ ,פרופ' אורי זליגסון,
פרופ' שי ישראלי ,פרופ' קארל סורצקי ,פרופ' אלי פיקרסקי,
פרופ' אהרן צ'חנובר ,פרופ' אבי קרני ,פרופ' בנימין רובינוף,
פרופ' גידי רכבי
השתתף מחו"לProf. Berry Coller :

פרופ' מנואל טרכטנברג ופרופ' רות ארנון עם המדענים
הצעירים מחו"ל
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הרצאות לזכר חברי האקדמיה
י"א באדר א' תשע"א ( 15בפברואר )2011
ערב לזכרו של פרופ' יוסף בן–דוד ז"ל
בהשתתפות :פרופ' יוחנן פרידמן  -יו"ר ,פרופ' ליה גרינפלד,
פרופ' גד פרוידנטל ,פרופ' ירון אזרחי ,ד"ר שאול כ"ץ

משתתפי כינוס חזית המחקר הרפואי בישראל

כ' באייר תשע"א ( 24במאי )2011
ערב עיון בנושא :הכוזרים ומוצאם של יהודי מזרח אירופה
בהשתתפות :פרופ' אריאלה אופנהיים ,ד"ר דורון בהר,
פרופ' ישראל ברטל ,פרופ' אורי זליגסון ,פרופ' ראובן עמיתי,
פרופ' ב"ז קדר ,ד"ר אלכסנדר קוליק ,פרופ' יוסף קפלן,
פרופ' שאול שטמפפר ,פרופ' דן שפירא

פרופ' גד פרוידנטל

ב' באדר ב' תשע"א ( 8במרס )2011
ערב עיון לזכרו של פרופ' חיים ביינארט ז"ל
בהשתתפות :פרופ' אברהם גרוסמן  -יו"ר,
ד"ר רם בן–שלום ,פרופ' יום טוב עסיס ,פרופ' יוסף קפלן

מימין :ד"ר אלכסנדר קוליק ,פרופ' ב"ז קדר ופרופ' ראובן עמיתי

י"ד בסיוון תשע"א ( 16ביוני )2011
הכינוס השלישי לתקשורת המדע בישראל
בהשתתפות :אסף אביר ,פרופ' ירון אזרחי ,לוטם אליהו,
ירון אסא ,פרופ' רות ארנון ,אביטל בר ,ד"ר אילת ברעם–
צברי ,פרופ' חנוך גוטפרוינד ,פרופ' עילם גרוס ,רן לוי,
איתי נבו ,ד"ר מאיר צדוק ,רועי צזנה ,פרופ' אהרן צ'חנובר,
גיא רולניק ,מאיר שלו ,דפנה שיזף

י"ב באייר תשע"א ( 16במאי )2011
כינוס לציון עשרים שנה לפטירתו של פרופ' אפרים אלימלך
אורבך ז"ל
בשיתוף עם האיגוד העולמי למדעי היהדות
בהשתתפות :ד"ר יוסי אורבך ,ד"ר שפרה אסולין,
ד"ר אלישבע באומגרטן ,ד"ר אליסה בן פורת,
ד"ר בנימין בראון ,פרופ' ישעיהו גפני ,פרופ' אברהם גרוסמן,
ד"ר ג'פרי הרמן ,ד"ר עמנואלה מן ,ד"ר הלל ניומן,
פרופ' שמחה עמנואל ,ד"ר יוחנן פטרובסקי ,ד"ר מנואלה
קונסוני ,פרופ' יוסף קפלן ,ד"ר אבירם רביצקי ,פרופ' דניאל
שפרבר ,פרופ' עדיאל שרמר
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ח' באייר תשע"א ( 12במאי )2011
ההרצאה השנתית לזכרו של פרופ' שלמה פינס ז"ל
מר רובין ליין פוקס
Augustine the Mystic
יו"ר  -פרופ' גדליה סטרומזה
כ"ט באייר תשע"א ( 2ביוני )2011
ערב לזכרו של פרופ' מיכאל קונפינו ז"ל
בהשתתפות :פרופ' זאב שטרנהל  -יו"ר ,פרופ' שולמית
וולקוב ,ד"ר יצחק ברודני ,פרופ' דימטרי סגל
ופרופ' גבריאל גורודצקי

מימין :פרופ' ב"ז קדר ופרופ' ביורן ויטרוק

טקסי הענקת מלגות ופרסים
כ"ח בכסלו תשע"א ( 5בדצמבר )2010
טקס הענקת הפרס בחקר הקבלה על שם גרשם שלום
הרצאת חתן הפרס :פרופ' דניאל אברמס
בהשתתפות :פרופ' משה אידל ,פרופ' רות ארנון

פרופ' מנחם קיסטר

י"ג במרחשוון תשע"ב ( 10בנובמבר )2011
ערב עיון לזכר פרופ' מאיר יעקב קיסטר ז"ל
בהשתתפות :פרופ' שאול שקד  -יו"ר ,פרופ' עמיקם אלעד,
פרופ' שרה סבירי ,ד"ר נורית צפריר ,פרופ' מנחם קיסטר

מימין :פרופ' רות ארנון ,פרופ' דניאל אברמס ופרופ' משה אידל

כ"ה במרחשוון תשע"ב ( 22בנובמבר )2011
ערב עיון לזכר פרופ' שמואל נח אייזנשטדט ז"ל
בהשתתפות :פרופ' ב"ז קדר  -יו"ר ,ד"ר עירית מאיר,
פרופ' דוד שולמן
אורח מחו"לProf. Björn Wittrock :

ח' באדר ב' תשע"א ( 14במרס )2011
ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין
חתן מדליית איינשטיין לשנת תשע"א מטעם האקדמיה
Prof. Avi Wigderson
הרצה בנושא:
The p vs. NP Problem: Internet Security, Efficient
Computations and the Limits of Human Knowledge

בהשתתפות :פרופ' נוגה אלון ,פרופ' רות ארנון
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כ"ב באדר ב' ( 28במרס )2011
מפגש מלגאי פולקס בעבר ובהווה עם גב' מורין פולקס
פרופ' יהודית בירק  -יו"ר

ט"ז-כ' באייר תשע"א ( 24-20במאי )2011
ביקורו של נשיא האקדמיה ההונגרית למדעים
Prof. Jozsef Palinkas
נשיא האקדמיה ההונגרית הגיע בהזמנת נשיאת האקדמיה.
בביקורו הוא נועד עם נשיאת האקדמיה ,עם חברי מועצת
האקדמיה ועם שר המדע ,ודן אתם בכיוונים אפשריים
לשיתוף פעולה מדעי.

משתתפי מפגש מלגאי פולקס 2011

י"ד באייר תשע"א ( 18במאי )2011
סמינר אדאמס לשנת תשע"א
הרצאה שנתית והענקת מלגות לדוקטורנטים חדשים
במחזור ז
בהשתפות תורם המלגות מר מרסל אדאמס מקנדה
מרצה אורח :פרופ' מיכאל רבין

מימין :מר בוב לפידות ,ד"ר מאיר צדוק ,פרופ' ג'וסף פלינקש,
פרופ' רות ארנון ,מר אילן מור (שגריר ישראל בהונגריה המיועד)
ופרופ' יוחנן פרידמן

Miracles of Cryptography and Applications to
Financial Processes

אירועים נוספים

כ"ב באייר תשע"א ( 26במאי )2011
כינוס בכימיה פיזיקלית לכבודו של ,Prof. Stuart Rice
חתן פרס וולף לשנת 2011
Adventures in Chemical Physics

ב'-ד' באדר א' תשע"א ( 8-6בפברואר )2011
סדנה בין–לאומית בנושא :ההיסטוריה העולמית500 ,
לספירה 1500-לספירה
לקראת הופעתו של הכרךThe Cambridge History of the :
World, Volume 5, Editors: Benjamin Z. Kedar, Merry

הוועדה המארגנת :פרופ' דוד טנור ,פרופ' רפאל לוין,
פרופ' יהושע יורטנר ,פרופ' רוני קוזלוב
בהשתתפות :פרופ' איליה אברבוך ,פרופ' זהר אמיתי,
ד"ר נירית דודוביץ ,פרופ' חיים דיאמנט ,פרופ' אורי רביב,
פרופ' סנדי רוכמן

Wiesner-Hanks, Cambridge University Press

בתמיכת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והמכון
ללימודים מתקדמים
בהשתתפות היסטוריונים מובילים מרחבי העולם
התקיימה במכון ללימודים מתקדמים ,האוניברסיטה
העברית בירושלים

ז' בסיוון תשע"א ( 9ביוני )2011
מפגש חגיגי לסיום שלב א' של המאר"ג
בהשתתפות :פרופ' צבי בן–אברהם וד"ר מאיר צדוק
מרצה אורח :פרופ' אהוד מירון
תבניות צמחיה בסביבות משתנות :ארגון עצמי ומִדבור
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