בשערי האקדמיה

בהשתתפות חברי האקדמיה,
חוקרים ואנשי רוח שיבחנו יחדיו
נושא משותף במבט רב–תחומי

הציבור מוזמן לסדרת מפגשים
בחסות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

בנושא

בימי רביעי ,בשעות 20:30-19:00
בבית האקדמיה ,כיכר אלברט איינשטיין
רחוב ז'בוטינסקי  ,43ירושלים

הגירות
מפגש ראשון

מפגש רביעי

יום רביעי ,כ"ט במרחשוון תשע"ו
 11בנובמבר  ,2015בשעה 19:00

יום רביעי ,כ"ב באדר א׳ תשע"ו
 2במרץ  ,2016בשעה 19:00

פרופ' לירן כרמל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ישוחח על

פרופ' מיכל בירן ,חברת האקדמיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
תשוחח על

כור היתוך אנושי:
על דנ״א עתיק והגירות קדומות לאירופה

בעקבות צ'נגיס ח'אן :הגירות ,האימפריה המונגולית
ותמורות בהיסטוריה העולמית

יושבת ראש ובת שיח
פרופ' שולמית וולקוב ,חברת האקדמיה ,אוניברסיטת תל–אביב

יושב ראש ובן שיח
פרופ' יורם בילו ,חבר האקדמיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

מפגש שני

מפגש חמישי

יום רביעי ,כ׳ בכסלו תשע"ו
 2בדצמבר  ,2015בשעה 19:00

יום רביעי ,ה׳ בניסן תשע"ו
 13באפריל  ,2016בשעה 19:00

פרופ' עודד אהרונסון ,מכון ויצמן למדע
ישוחח על

פרופ' מנחם גורן ,אוניברסיטת תל–אביב
פרופ' בלה גליל ,המכון לחקר ימים ואגמים
ד״ר נועה שנקר ,אוניברסיטת תל–אביב

הגירות לחלל:
חיפוש חיים ומרחבי קיום להם מחוץ לכדור הארץ

ישוחחו על

הגירות ימיות :מסע מים סוף לים התיכון

יושב ראש ובן שיח
פרופ' משה אורן ,חבר האקדמיה ,מכון ויצמן למדע

יושב ראש ובן שיח :פרופ' יוסי לויה ,חבר האקדמיה ,אוניברסיטת תל–אביב

מפגש שלישי

מפגש שישי

יום רביעי ,י׳ בשבט תשע"ו
 20בינואר  ,2016בשעה 19:00

יום רביעי ,כ"ד באייר תשע"ו
 1ביוני  ,2016בשעה 19:00

הסופר אברהם ב .יהושע
ישוחח על

פרופ׳ שמעון אולמן ,חבר האקדמיה ,מכון ויצמן למדע
ישוחח על

מסעות במרחב ובזמן הספרותי :עדות המחבר

הגירה של תבונה אנושית למחשבים

יושב ראש ובן שיח
פרופ' אבנר הולצמן ,חבר האקדמיה ,אוניברסיטת תל–אביב

יושב ראש ובן שיח
פרופ' ידין דודאי ,חבר האקדמיה ,מכון ויצמן למדע

עורכי התכנית :פרופ׳ ידין דודאי ,פרופ׳ אבנר הולצמן ופרופ׳ ישראל פינקלשטיין
אנא אשרו את השתתפותכם אצל גב' כוכי מימרן בטל׳  02-5676240או בדוא"ל cochi@academy.ac.il

חניה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה

