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הרצאות ,כינוסים ואירועים
באקדמיה בתשע"ב
במסגרת תפקידה המוגדר בחוק " -לטפח ולקדם פעילות מדעית"  -האקדמיה עורכת בביתה
הרצאות ,כינוסים וימי עיון .אירועים רבים פתוחים לקהל הרחב.
)בפרק זה מצוינים האירועים שהתקיימו בין החודשים דצמבר  2011ודצמבר (2012

■ ח' חנוכה ,א' בטבת תשע"ב ) 27בדצמבר (2011

הישיבה הפתוחה של האסיפה הכללית בחנוכה
תשע"ב והרצאות החברים החדשים באקדמיה

פרופ' שמעון אולמן
מוח האדם ומכונות רואות
פרופ' רשף טנא
ננוצינוריות וכלובים מולקולריים אי–אורגניים
פרופ' אבישי מרגלית
השפעה בפילוסופיה
פרופ' מרדכי )מוטי( שגב
אור ואי–סדר

■ כ"ג במרחשוון תשע"ג ) 8בנובמבר (2012

השקת האקדמיה הצעירה

בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,פרופ' ב"ז קדר )יו"ר(
מרצה אורח :פרופ' דן שכטמן  -חינוך מעולה לכול
פרופ' יעל חנין  -על האקדמיה הצעירה העולמית )(GYA
ד"ר מאיר צדוק  -על האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים
בהשתתפות 26 :חברי האקדמיה הצעירה שנבחרו:
ד"ר שרון אהרונסון להבי ,ד"ר דן אורון ,פרופ' יונינה
אלדר ,פרופ' דוד אנוך ,ד"ר יונתן בן דב ,פרופ' ליאור
גפשטיין ,ד"ר עודד הוד ,ד"ר תמר הרציג ,ד"ר יובל נח
הררי ,פרופ' יעל חנין ,ד"ר רועי ירושלמי ,פרופ' אריאל
כנפו ,פרופ' טאלב מוקארי ,ד"ר פאבל מצ'ייקו ,פרופ'
אהוד נקר ,פרופ' ערן סגל ,פרופ' ראם סרי ,פרופ' טליה
פישר ,פרופ' מיכל פלדמן ,ד"ר שרון צוקרמן ,פרופ'
אורית קדר ,פרופ' ליאור קרוניק ,פרופ' ישי רוזן–צבי,
ד"ר רותם שורק ,פרופ' רודד שרן ,פרופ' עידית תשובה

מימין :פרופ' שמעון אולמן ,פרופ' אבישי מרגלית ,פרופ' רות ארנון,
פרופ' רשף טנא ופרופ' מוטי שגב

ישיבתם הראשונה של חברי האקדמיה הצעירה בספריה בבית האקדמיה
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הרצאות לכבוד חברי האקדמיה
■ כ"א בשבט תשע"ב ) 14בפברואר (2012

ערב לכבוד פרופ' מיכאל רבין בהגיעו לגבורות

בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,פרופ' נוגה אלון,
פרופ' דוד הראל ,פרופ' עדי שמיר
■ ב' במרחשוון תשע"ג ) 18באוקטובר (2012

ערב לכבוד פרופ' גדעון דגן בהגיעו לגבורות

בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,יורם רובין,
דוד רוסו ,טוביה מילוא

בהשתתפות :פרופ' רות ארנון  -מנחת האירוע,
ד"ר מאיר צדוק ,מר מרסל שאטון ,מנכ"ל ,ISERD
מר עמרי אינגבר ,מנהל המרכז לקליטה במדע של
המשרד לקליטת העלייה.
נציגי האוניברסיטאות :פרופ' שרה סטרומזה,
רקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופ'
משה סידי ,סגן נשיא לעניינים אקדמיים ,הטכניון;
פרופ' אהרן שי ,רקטור ,אוניברסיטת תל–אביב;
פרופ' חיים גרטי ,סגן הנשיא ,מכון ויצמן למדע;
פרופ' צבי הכהן ,רקטור ,אוניברסיטת בן–גוריון
בנגב; פרופ' חיים טייטלבאום ,רקטור ,אוניברסיטת
בר–אילן; פרופ' דוד פרג'י ,רקטור ,אוניברסיטת
חיפה; פרופ' יהודית גל–עזר ,סגנית הנשיאה
לעניינים אקדמיים ,האוניברסיטה הפתוחה;
פרופ' עליזה שנהר ,יו"ר ור"ם )ועד ראשי המכללות(,
נשיאת מכללת עמק יזרעאל
■ ח' בטבת תשע"ב ) 3בינואר (2012

הרצאת אורח  -פרופ' רוני אלנבלום

פרופ' גדעון דגן

■ ט"ו במרחשוון תשע"ג ) 31באוקטובר (2012

שינויי אקלים וקריסת תרבויות במאה הי"א באגן
המזרחי של הים התיכון
יו"ר :פרופ' ב"ז קדר

ערב לכבוד פרופ' יקיר אהרונוב בהגיעו לגבורות
■ כ"דכ"ה בניסן תשע"ב ) 1716באפריל (2012

בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,יובל גפן ,סנדו
פופסקו ,אשל בן–יעקב

כינוסים וימי עיון
■ כ"ט בכסלו תשע"ב ) 25בדצמבר (2011

כינוס מרכז הקשר של האקדמיה

בכינוס השתתפו מעל ל– 80חוקרים ישראליים
מחו"ל שנרשמו במשך השנים במרכז הקשר
ומחפשים משרות אקדמיות בארץ .במפגש התקיים
לראשונה יריד תעסוקה ,שבו התייעצו החוקרים עם
נציגי האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות.
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ימי עיון :שירותי המערכת האקולוגית בישראל -
תמונת מצב

הוועדה המארגנת :משה שחק  -יו"ר המארג ,מנחם
זלוצקי  -המשרד להגנת הסביבה ומנהלת המארג,
דוד ברנד  -קק"ל ומנהלת המארג,
קרן קלס  -המארג
בהשתתפות :ד"ר נועה אבריאל–אבני ,ד"ר רועי
אגוזי ,ד"ר דניאל בורנשטיין ,מר עמית ארד ,ד"ר גיל
אשל ,גיל בן נתן ,פרופ' ניר בקר ,פרופ' אביטל גזית,
פול גינסברג ,ד"ר גדעון גל ,ד"ר אלי גרונר ,ד"ר ז'וזה
גרינצוויג ,ד"ר אסף דיסטלפלד ,ד"ר דפנה דיסני ,ד"ר
גילי חכימה–קוניאק ,מר נחום יהושע ,פרופ' דן יקיר,
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דוד כץ ,גב' נעמי קן–לי כרמי ,ד"ר יואב מוטרו ,ד"ר
יעל מנדליק ,גב' עירית מנור ,ד"ר אורן סונין ,גב' טרין
פז ,ד"ר עליזה פליישר ,ד"ר משה קול ,ד"ר תמר קיסר,
ד"ר עדו קן ,גדי רוזנטל ,ד"ר איל רוטנברג ,מר אורי
רמון ,פרופ' מרסלו שטרנברג ,ד"ר שירי צמח שמיר

Odile Eisenstein, Dr. Philippe Hiberty,
Dr. Anne Imberty, Dr. Richard Lavery, Dr.
Chaouqi Misbah, Dr. Philippe Sautet
■ ט'—י' בסיוון תשע"ב ) 30-31במאי (2012

ימי עיון להצגת עבודת הוועדה לבדיקת מצב
■ ז'י"א באייר תשע"ב ) 29באפריל עד  3במאי (2012

"משב רוח"  −שבוע מדעי הרוח של האקדמיה

התקיים בכרמיאל ,בראשון לציון ובירושלים.
סדרת אירועים בנושאים מרתקים שבהם השתתפו
ממיטב החוקרים בישראל ולצדם יוצרים ,אמנים
ואנשי תקשורת.
■ י"א באייר תשע"ב ) 3במאי (2012

ערב עיון בנושא לראשונה בישראל:
היסטוריה עולמית

הארכאולוגיה

בהשתתפות :ד"ר אליזבטה בוארטו ,פרופ' רפי
גרינברג ,מר שוקה דורפמן ,פרופ' זאב וייס ,פרופ'
אורן טל ,פרופ' מייק טרנר ,פרופ' עמיחי מזר ,ד"ר
אסף נתיב ,פרופ' אבי פאוסט ,פרופ' איבון פרידמן,
ד"ר רפי פרנקל ,ד"ר צביקה צוק ,פרופ' יורם צפריר,
פרופ' ב"ז קדר ,פרופ' סטיב רוזן ,פרופ' רוני רייך,
ד"ר נתן שלנגר
■ ד' בסיוון תשע"ב ) 24במאי (2012

מאירועי "משב רוח"  -שבוע מדעי הרוח של האקדמיה

אירוע ההשקה למארג שלב ב

יו"ר :פרופ' ב"ז קדר ,סגן נשיאת האקדמיה

לכבוד יציאתה לדרך של תכנית החומש של המארג
ותחילתו של שלב ב בפעילותו

בהשתתפות :ד"ר יובל נח הררי ,פרופ' רפאל פלק,
פרופ' זאב שטרנהל

המארגנים :פרופ' משה שחק  -יו"ר ,יוסי לנץ ,יוסי
מוסל ,בשיתוף עם :דוד ברנד ,רן לוי ,פרופ' גידי
נאמן על מצבו של הטבע בישראל ותכנית החומש
של המארג
מרצים :פרופ' אבי פרבולוצקי ,ד"ר יהושע שקדי
■ ט"ו—ט"ז בסיוון תשע"ב ) 6-5ביוני (2012

הכינוס הרביעי לתקשורת המדע בישראל
מימין :ד"ר יובל נח הררי ,פרופ' זאב שטרנהל  ,פרופ' רפאל פלק
ופרופ' ב"ז קדר

■ כ"בכ"ג באייר תשע"ב ) 1514במאי (2012

הסדנה הדו–לאומית בכימיה ישראל−צרפת

הוועדה המארגנת :פרופ' יהושע יורטנר )יו"ר(,
פרופ' רפאל משולם ,פרופ' רוני קוזלובProf. ,
Carlo Adamo, Dr. Alain Arneodo, Prof.
Xavier Assfeld, Dr. Chantal Daniel, Dr.

בציון  100שנים להנחת אבן הפינה לטכניון

הוועדה האקדמית :ד"ר אילת ברעם–צברי )יו"ר(,
אביטל בר ,פרופ' אורן הרמן ,פרופ' דן כספי ,ד"ר
נעם למלשטריך–לטר ,איתי נבו
ועדת ההיגוי לכינוס :פרופ' מיכאל )מיקי( אבירם,
פרופ' עילם גרוס ,שי זמיר ,פרופ' אורית חזן ,עמוס
לבב ,ד"ר רונן מיר ,איתי נבו ,פרופ' פאול פייגין,
פרופ' אדם שורץ .מרכזות :ירדה מייסיס ,יעל קינר
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בהשתתפות :פרופ' פרץ לביא ,נשיא הטכניון,
אביטל בר ,ד"ר אילת ברעם–צברי ,ד"ר אילנה דיין,
אורן הוברמן ,אמיר זיו ,פרופ' אורית חזן ,פרופ' דן
כספי ,ד"ר בועז מילר ,ד"ר יקי מנשנפרוינד ,איתי
נבו ,ד"ר מאיר צדוק ,רוביק רוזנטל ,פרופ' מוטי שגב,
אסף שטול–טראורינג ,פרופ' דן שכטמן.

בהשתתפות :פרופ' ב"ז קדר ,ד"ר יובל נח הררי ,פרופ'
גבריאל מוצקין ,פרופ' אילנה סילבר ,פרופ' יורי פינס,
ד"ר שלמה פישרProf. Elisabeth S. Clemens ,
Prof. Wolfgang Knöbl, Prof. Luis Roniger,
Prof. Björn Wittrock

המשתתפים מחו"ל:
Paul Hoffman, Robert Krulwich, Nancy Shute
בכינוס השתתפו מציגים של  16מיזמים ציבוריים
בתחום תקשורת המדע ו– 6מחקרים אקדמיים.

משתתפי הסדנא לזכרו של פרופ' אייזנשטדט

הרצאות לזכר חברי האקדמיה
■ י"ט בכסלו תשע"ב ) 15בדצמבר (2011

ערב לזכרו של פרופ´ הלל דלסקי ז"ל
ד"ר אילנה דיין מראיינת את פרופ' דן שכטמן

■ ט"ו—י"ז באלול תשע"ב ) 4—2בספטמבר (2012

סימפוזיון בנושא שואה ורצח עם

בהשתתפות :פרופ' יוחנן פרידמן  -יו"ר ,השגריר משה
ארד ,פרופ' רות ארנון ,פרופ' יהודה באואר ,פרופ' עמר
ברטוב ,ד"ר ראלף הקסל ,פרופ' דן מכמן ,פרופ' ראובן
עמיתי ,פרופ' יורגן צימרר ,הרב פרופ' נפתלי רוטנברג
■ כ"ח—כ"ט בתשרי תשע"ג ) 15—14באוקטובר (2012

סדנה בין–לאומית ראשונה לזכרו של
פרופ' שמואל נח אייזנשטדט

The first international colloquium in memory
of Shmuel Noah Eisenstadt: Dynamics of
Continuity, Patterns of Change: Between World
History and Comparative Historical Sociology
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בהשתתפות :פרופ' שולמית בריזלי ,פרופ' לאונה
טוקר ,פרופ' שלומית רמון–קינן ,פרופ' מאיר שטרנברג
יו"ר :פרופ' רות נבו
■ ח' בסיוון תשע"ב ) 29במאי (2012

ההרצאה השנתית לזכרו של פרופ' שלמה פינס

Prof. Gábor Betegh: Central European
University, Budapest Plato’s Timaeus and
Its Reception in Later Antiquity
יו"ר :פרופ' מרגלית פינקלברג
■ ט'—י' בסיוון תשע"ב ) 31–30במאי (2012

סדנה שנתית בפילוסופיה יוונית בהדרכת
Prof. Gábor Betegh

הרצאות ,כינוסים ואירועים באקדמיה

■ כ' בסיוון תשע"ב ) 10ביוני (2012

■ י"ג בטבת תשע"ב ) 8בינואר (2012

ערב לזכרו של פרופ' נתן שרון ז"ל

כינוס אדאמס השנתי

בהשתתפות :שמואל אחיטוב ,ישראל אפעל ,עדה
ירדני ,רבקה אליצור ליימן ,חגי משגב ,ג'יימס נתן
פורד ,פרופ' יורם צפריר ,פרופ' ב"ז קדר ,פרופ'
שאול שקד

בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,פרופ' חיים סידר,
פרופ' אהוד בכר ,שהרצה על "תצפיות על היקום
האלים בקרינת רנטגן" ,פרופ' דוד שולמן ,שהרצה
על "דקדוק האהבה בשירה הטמילית העתיקה" ,רונן
גביזון ,מלגאי אדאמס ,שהרצה על "אוליגומריזציה
של חלבונים ופיתוח תרופות" ,איתי רופמן ,מלגאי
אדאמס ,שהרצה על "חקר מגוון תכונות אנושיות
קדומות אצל שימפנזים"

■ כ"ג בסיוון תשע"ב ) 13ביוני (2012

סמינר לזכרו של פרופ' אברהם כוגן ז"ל

בהשתתפות :פרופ' יוסף אפלבאום ,פרופ' רות
ארנון ,ד"ר ליעוז אתגר ,ד"ר גיל בורר ,אבי גופסטיין,
פרופ' גרשון גרוסמן ,ד"ר אלון גרינקו ,ד"ר זיו
המאירי ,ד"ר ראול זימרמן ,ד"ר יפתח יעקובי ,ד"ר
אשר סגל ,ד"ר נדב סורק ,ד"ר שי פטל ,ד"ר שחר
קינן ,פרופ' אביב רוזן ,פרופ' יובל שוהם
■ ו' בכסלו תשע"ג ) 20בנובמבר (2012

ערב עיון לזכרו של פרופ' יוסף נוה ז"ל,

■ כ"ח באייר תשע"ב ) 20במאי (2012

סמינר אדאמס שבו הוענקו מלגות לשמונה
מלגאים חדשים מכל האוניברסיטאות -
המחזור השמיני של מלגאי אדאמס.

בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,מר מרסל אדאמס,
משפחתו ,פרופ' רשף טנא ,ד"ר מאיר צדוק
■ כ"א באדר תשע"ב ) 15במרס (2012

במלאות שנה לפטירתו

ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין

בהשתתפות :שמואל אחיטוב ,רבקה אליצור ליימן,
ישראל אפעל ,עדה ירדני ,משה מורגנשטרן ,חגי
משגב ,ג'יימס נתן פורד ,פרופ' יורם צפריר ,פרופ'
ב"ז קדר ,פרופ' שאול שקד

חתן מדליית איינשטיין לשנת תשע"ב מטעם
האקדמיה Prof. Samuel Danishefsky

טקסי הענקת מלגות ופרסים
■ י"ג במרחשוון תשע"ב ) 10בנובמבר (2011

הרצה בנושא:
Chemical Synthesis and Applications Thereof:
The Intermingling of Arts and Sciences
בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,פרופ' רפאל משולם
■ ט' באייר תשע"ב ) 1במאי (2012

ההרצאה השנתית הראשונה על שם פרופ' מרטין בובר

סיור ארכאולוגי למלגאי אדאמס

סיור לבית שאן ולבית אלפא בהדרכת
פרופ' יורם צפריר
בהשתתפות :מלגאי אדאמס וחברי ועדת תכנית
המלגות :פרופ' חיים סידר )יו"ר( ,פרופ' משה משה,
פרופ' איתמר וילנר; וד"ר מאיר צדוק

חתן מדליית בובר לשנת תשע"ב מטעם האקדמיה
Prof.Jurgen Habermas
הרצה בנושאA Philosophy of Dialogue: In :
Memory of Martin Buber
יו"ר :פרופ' רות ארנון ,פרופ' אבישי מרגלית

גיליון  ,34דצמבר 2012

81

הרצאות ,כינוסים ואירועים באקדמיה

■ כ"ח באייר תשע"ב ) 20במאי (2012

■ י"ט באדר תשע"ב ) 13במרס (2012

סמינר אדאמס השנתי

טקס חגיגי לציון היום הלאומי למדע לשנת

בהשתתפות :מר מרסל אדאמס מקנדה ,משפחתו,
פרופ' רות ארנון ,ד"ר מאיר צדוק והמרצה
האורח פרופ' רשף טנא ,שהרצה על "ננומבנים
אי–אורגניים"

תשע"ב  2012והענקת הפרסים לזוכים בתחרות
מדענים ומפתחים צעירים בישראל

הטקס התקיים בכנסת וארגנו אותו במשותף ועדת
המדע והטכנולוגיה של הכנסת ,מוזאון המדע ע"ש
בלומפילד ירושלים והאקדמיה.
בהשתתפות :חה"כ פרופ' דניאל הרשקוביץ ,שר המדע
והטכנולוגיה; חה"כ גדעון סער ,שר החינוך; חה"כ
ראובן )רובי( ריבלין ,יו"ר הכנסת ,חה"כ רונית תירוש,
יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה; פרופ' ב"ז קדר ,סגן
נשיאת האקדמיה; פרופ' חנוך גוטפרוינד ,יו"ר חבר
השופטים בתחרות מדענים ומפתחים צעירים תשע"ב

מימין :פרופ' רות ארנון ,פרופ' אהוד בכר ופרופ' חיים סידר

■ ד' באדר תשע"ב ) 27במרס (2012
■ כ"א באייר תשע"ב ) 13במאי (2012

מפגש בין מר מרסל אדאמס לבין בוגרי תכנית
המלגות שחזרו לאחר בתר–דוקטורט למשרות
במערכת האקדמית ובתעשיית ההיי טק

ביקור נשיא האקדמיה הסינית

משלחת בת שבעה חוקרים בראשות השר Prof.
 ,Chunli BAIנשיא האקדמיה למדעים של סין
■ ז'—ט' באייר תשע"ב ) 29באפריל— 1במאי (2012

מפגש של ועדת הבדיקה של הפעילות

אירועים נוספים
■ י"ד בשבט תשע"ב ) 7בפברואר (2012

ביקור נשיאת האקדמיה האוסטרלית

Prof. Suzanne Cory

הישראלית

ב– CERN

בהשתתפות :פרופ' אליעזר רבינוביץProf. Sergio ,
) Bertolucciיו"ר(Prof. Michael Chanowitz ,
Prof. Peter Jenni, Prof. Morris Pripstein,
Mr. Les Robertson
■ ח' בכסלו תשע"ג ) 22בנובמבר (2012

חתימת הסכם  −לשיתוף פעולה עם משלחת
האקדמיה למדעים בהודו

מימין :פרופ' סוזן קורי עם פרופ' רות ארנון

82

איגרת כסלו תשע"ג

בהשתתפות :פרופ' רות ארנון ,פרופ' ב"ז קדר ,פרופ'
רפאל משולם ,פרופ' יוחנן פרידמן ,ד"ר מאיר צדוק,
Prof. Alok Bhattacharya, Prof. Krishan Lal,
,Dr. Alok Kumar Moitra, Prof. M. L. Munjal
.H.E. Mr. Jaideep Sarkar

