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קשרים בין–לאומיים
במסגרת ההסכמים לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ובין
אקדמיות עמיתות בעולם התקיימו במהלך השנה האחרונה כמה כינוסים וביקורי חוקרים חשובים.

כינוס עם האקדמיה הלאומית דיי לינצ'יי
(  ,Accademia Nazionale dei Linceiאיטליה)
בחודש נובמבר התקיים בבית האקדמיה בירושלים כינוס בנושא "חידושים בטיפול
אימונופרמקולוגי בסרטן ובמחלות אלרגיות" בהשתתפות נשיא האקדמיה דיי לינצ'יי פרופ'
אלברטו קוואדרו קורציו ( )Alberto Quadro Curzioוחוקרים בעלי שם בתחום מאיטליה
ומישראל .פרופ' יוסף ירדן ניהל את הכינוס מטעם האקדמיה .נשיאי שתי האקדמיות דנו
בהמשך שיתוף הפעולה והוחלט לקיים בשנה הבאה באיטליה כינוס נוסף שיהיה הפעם במדעי
הרוח והחברה.

החברה המלכותית הבריטית ( )Royal Society
בשנת  2015הסכימו האקדמיה והחברה המלכותית הבריטית על קיום סדנאות מדעיות
ממוקדות משותפות ,ביקורים קצרים הדדיים של מדענים בכירים והענקת מלגות יוקרה מטעם
כל אחת מהאקדמיות במדינתה לבתרדוקטורנטים מן המדינה האחרת המתקבלים לתפקיד
מחקר .ב 2016שיתוף הפעולה הורחב והוחל על סדרת סדנאות שנוסדה לזכרו של סר ראלף קון
( )Sir Ralph Kohnבנושא "מדע ,טכנולוגיה ואתיקה" .באוקטובר  2017התקיימה הסדנה
הראשונה בנושא "פרטיות בעידן הטכנולוגי" (חברי הוועדה המארגנת :פרופ' נילי כהן ,פרופ'
דוד הראל ,פרופ' רות גביזון ,פרופ' יוסף שילה) .הסדנה בחנה בין השאר את השפעותיהן של
טכנולוגיות דיגיטליות חדשות על תפיסת הפרטיות ואת הגישות השונות לשמירה על פרטיות
מתוך ניצול היתרונות הטמונים בטכנולוגיות אלה.
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בחודש יולי התארח פרופ' איתמר וילנר ,יו"ר החטיבה למדעי הטבע באקדמיה ,בתערוכת המדע
השנתית שמארגנת החברה המלכותית בלונדון .התערוכה הייתה פתוחה לציבור הרחב ,ובכללו
בני נוער ,ומדענים צעירים ממיטב האוניברסיטאות הבריטיות הציגו בה חידושים מדעיים
בתחומי האנרגייה (דלקים חלופיים ,הפיכת אנרגיית השמש לאנרגייה חשמלית) ,הסביבה
(טיפול במזהמים וחומרים ידידותיים לסביבה) ומדע החומרים.
האקדמיה מציינת בברכה ובהוקרה את הנצחתו של סר ראלף קון במרכז על שמו בבניין החברה
המלכותית הבריטית .סר ראלף קון ,שנפטר בשנת  ,2016היה ידיד אמת של ישראל ופעל רבות
למען הידוק הקשרים המדעיים בין האקדמיה לחברה המלכותית הבריטית.

חתימת מזכר הבנות עם האקדמיה הצ'כית למדעים
נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ונשיאת האקדמיה הצ'כית למדעים פרופ' אווה זשימלובה
( )Eva Zažímalováחתמו בחודש יוני על מזכר הבנות בנוגע לשיתוף פעולה מדעי .הוחלט על
קיום סדנאות דולאומיות בתחומים אקדמיים שונים .הסדנה הראשונה תהיה בישראל בסוף
 2018ותיוחד למדעי הצמח.

כינוסים משותפים עם האקדמיה הלאומית
הגרמנית למדעים לאופולדינה ( )Leopoldina
בתחילת חודש אפריל התקיים בברלין כינוס משותף עם האקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים
לאופולדינה בנושא "משפטים וכלכלה" ,שארגן נשיא האקדמיה לשעבר פרופ' מנחם יערי
והשתתפו בו נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ,חברי האקדמיה וחוקרים נוספים מתחומים
אלו .בפגישה בין נשיאת האקדמיה לנשיא הלאופולדינה פרופ' ירג הקר ()Prof. Jörg Hacker
הוסכם על המשך שיתוף הפעולה בין שתי האקדמיות בתחומי מדעי הטבע ומדעי החברה והרוח.

ביקור של פרופ' קתרין ברשיניאק מן המכון הצרפתי  -האקדמיה
הצרפתית למדעים ( )Institut de France – Académie des sciences
במסגרת חיזוק קשרי המדע הביןלאומיים התארחה
בבית האקדמיה בחודש ינואר המזכירה הקבועה של
האקדמיה הצרפתית למדעים פרופ׳ קתרין ברשיניאק
( .)Catherine Bréchignacבפגישת עבודה עם
נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ,הנשיאה הקודמת
פרופ' רות ארנון וסגן הנשיאה פרופ' דוד הראל הוסכם
על הידוק הקשרים בין שתי האקדמיות וקיום כינוסים
בצרפת ובישראל לציון  70שנה למדינת ישראל.
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סדנה דו–לאומית עם החברה המלכותית של קנדה
( )The Royal Society of Canada
על פי ההסכם עם החברה המלכותית של קנדה לכינון סדרת כינוסים במדעי הרוח ובמדעי
הטבע לסירוגין ,התקיים באקדמיה ב 13-12בדצמבר  2016כינוס דולאומי במדעי הרוח בנושא
"ספרות והיסטוריה :מבט מהשוליים" .בראש הכינוס ישב יו"ר החטיבה למדעי הרוח באקדמיה
פרופ' יוסף קפלן ,והרצו בו חוקרים חשובים ,קנדים וישראלים ,בחקר הספרות וההיסטוריה.
שתי ההרצאות המובילות היו של חברת האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג ושל נשיא החברה
המלכותית של קנדה פרופ' צ'אד גאפילד (.)Chad Gaffield
ביקור רשמי של נשיאת האקדמיה במתקן CERN

בסוף ינואר ביקרו נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ויו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ במתקן CERN
בז'נווה שבשווייץ .במתקן פועלת המעבדה המובילה בעולם לחקר החלקיקים האלמנטריים
( .)The European Particle Laboratoryזה שנים רבות הוא משרת את המדענים הישראלים
ומסייע להם להגיע לחזית המחקר הביןלאומי ולתרום לו.
את הביקור הוביל פרופ' אליעזר רבינוביץ' ,סגן נשיא הוועדה המנהלת של  CERNוראש
הוועדה לאנרגיות גבוהות של האקדמיה .בשנת  2014הצטרפה ישראל ל CERNכחברה
ה 21בארגון.
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טקס חנוכת מאיץ החלקיקים SESAME

נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן והנשיא לשעבר פרופ' יהושע יורטנר הצטרפו למשלחת
הרשמית של משרד המדע לטקס החגיגי שהתקיים בירדן ,בהשתתפות מלך ירדן עבדאללה השני
ומשלחות מרחבי המזרח התיכון ,לרגל חנוכת מאיץ החלקיקים ( SESAMEמתקן הסינכרוטרון
במזרח התיכון) .בטקס השתתפה גם יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ .בניית המיזם ,שהחלה לפני
כ 20שנה ,הושלמה באחרונה כחלק משיתוף פעולה מדעי ומדיני יחיד במינו שנתמך בישראל על
ידי משרד המדע והאקדמיה .במיזם יעבדו יחד מדענים מאיראן ,טורקייה ,ירדן ,מצרים ,פקיסטן,
קפריסין ,הרשות הפלסטינית וישראל.
כינוס Kavli Frontiers of Science – KAVLI

כינוסי  KAVLIהם פרי שיתוף פעולה בין האקדמיה ובין האקדמיה הלאומית האמריקאית
למדעים ( .)NASבמסגרת התוכנית ,אשר החלה לפעול בשנת  ,2013מתקיים בכל שנתיים
כינוס ביןתחומי במדעי הטבע בהשתתפות מדענים צעירים מצטיינים משתי המדינות .הכינוס
מתקיים בישראל ובארצות הברית לסירוגין .בפברואר השנה התקיים הכינוס השלישי באירוויין
שבקליפורנייה .פרופ' דוד הראל מלווה את התוכנית מטעם האקדמיה.
German-Israeli Frontiers of the Humanities Symposium – GISFOH

זו סדרת כינוסים רב תחומיים המשותפת לאקדמיה ולקרן הומבולדט (Alexander von
 )Humboldt Foundationמגרמניה .בכל כינוס משתתפים כ 50חוקרים צעירים ישראלים
וגרמנים מתחומי מדעי הרוח והחברה .מטרות הסדרה הן לעודד חילופים חוצי גבולות לאומיים
של רעיונות ביןתחומיים ולהעניק לחוקרים הזדמנויות ליצירת קשר ,להפריה הדדית ולכינון
שיתופי פעולה .הכינוס התשיעי התקיים בספטמבר  2017ויוחד לנושא Negotiating the
 .Other, Confronting the Selfאת המיזם מובילה מטעם האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג.
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כינוסים והרצאות באקדמיה
סדרת "בשערי האקדמיה"
סדרת המפגשים "בשערי האקדמיה" מתקיימת זו השנה השלישית ,והיא מתמקדת בכל שנה
בנושא רב תחומי אחר.
בשנתה השנייה של הסדרה ,שנת הלימודים תשע"ז ,היא עסקה בנושא ״מהפכות״ .במפגשים סקרו
את הנושא חברי אקדמיה ,חוקרים ואנשי רוח מתחומים שונים ודנו במהפכה החקלאית ,במהפכת
הדפוס ,במהפכת הפרט ,במהפכת הדיבור העברי ,במהפכת הגנטיקה החדשה ובמהפכת המזעור.
לרגל שנת השבעים למדינת ישראל האקדמיה מקדישה את סדרת המפגשים השנתית השלישית
לקשר בין מדע ובין מדינה .נושאי המפגשים הם קברניטים ,אקדמיה ומדע בישראל ,מדע
וטכנולוגיה בעידן חברות הענק :סיכויים וסיכונים ,אקדמיה ומדע כמרכיב בחוסן הלאומי ,מצב
(מדעי) הרוח ,מעמדה המדעי של ישראל מבית ומחוץ וחינוך מדעי טכנולוגי .חברי הוועדה
המארגנת של סדרה זו הם חברי האקדמיה פרופ' ידין דודאי ,פרופ' דוד הראל ,פרופ' אבנר
הולצמן ופרופ' ישראל פינקלשטיין.
סדרת המפגשים זוכה להצלחה רבה בקרב הציבור הרחב .המפגשים זמינים לצפייה באתר
האקדמיה.

הכינוס הרב–תחומי השנתי השני במדעי הטבע ובמדעי הרוח
לשנת תשע"ז " -שפות"
בחודש פברואר התקיים באקדמיה הכינוס הרב תחומי השנתי השני ,שיוחד הפעם לשפות
ולרשתות תקשורת .השתתפו בו חוקרים שבחזית המחקר בארץ ובעולם מהתחומים של מדעי
החיים ,הבלשנות ,המתמטיקה ומדעי המחשב .הכינוס הציע מבטעל המנסה לפענח את
סודות התקשורת במרחבים השונים של עולם הדומם ,עולם החי והתרבות.
בכינוס נשא את הרצאתו פרופ' אנטוניו דמסיו ( ,)Antonio Damasioחוקר והוגה דעות
חלוצי בתחום חקר המוח וההתנהגות מאוניברסיטת דרום קליפורנייה וממכון סאלק בסן
דייגו ,בנושא Languages of Body and Mind: Homeostasis, Feeling, and Creative
 .Intelligenceההרצאה עסקה ברגשות ,בקבלת החלטות ובמנגנוני התודעה האנושית.
בשנת תשע"ח יעסוק הכינוס הרב תחומי בנושא "זמן" ,ואת הרצאת האורח יישא פרופ' ג'ואל
כהן ( )Joel E. Cohenמאוניברסיטת רוקפלר ומאוניברסיטת קולומבייה בנושא Life Time:
 .The Meanings and Limits of Ageחברי הוועדה המארגנת של כינוס זה הם פרופ' ידין
דודאי (יו"ר) ,פרופ' יורם בילו ,פרופ' נעמה גורן–ענבר ,פרופ' דוד הראל ופרופ' יעקב קליין .
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כינוס לציון  100שנה להצהרת בלפור
בתחילת חודש נובמבר אירחה האקדמיה כינוס מדעי ביןלאומי לציון  100שנה להצהרת
בלפור בהשתתפות היסטוריונים בעלי שם מישראל ומחו"ל שבחנו ציון דרך חשוב זה על
רקע הנסיבות ההיסטוריות של אותה תקופה ודנו בהשפעות הפוליטיות של ההצהרה ובדרך
קבלתה בעולם ,בארץ ובציבור הפלסטיני .חברי הוועדה המארגנת היו פרופ' יוסף קפלן (יו"ר),
פרופ' שלמה אבינרי ,פרופ' בילי מלמן ופרופ' ב"ז קדר .הכינוס היה פתוח לציבור.
לצד הכינוס מוצגת באקדמיה תערוכה בנושא הצהרת בלפור ,המכנסת תעודות היסטוריות
ופריטים ממגוון סוגים וחומרים שהושאלו מארכיונים ומאוספים ,בעיקר מישראל ומבריטניה.
מוצגים בה פריטי מקור לצד העתקי פקסימיליה של תעודות ,מכתבים ,תצלומים ,כרזות וקטעי
עיתונות המשקפים אירוע מכונן זה על ציר הזמן  -מאז תחילת הדיונים הלאפורמליים על
ניסוח ההצהרה עד להקמת המדינה ואף לאחר מכן.

הרצאות שנתיות
ההרצאה השנתית על שם מרטין בובר ,הנשיא הראשון של האקדמיה
פרופ' ג'ונת'ן ישראל ( )Jonathan Israelמהמכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון נשא בנובמבר
 2017את הרצאת בובר השנתית בנושא Jewish Emancipation in the Western World
? .(1780–1860): What Kind of Enlightenment Made It Possibleיו"ר החטיבה למדעי
הרוח באקדמיה פרופ' יוסף קפלן הציג את המרצה.

ההרצאה השנתית ע"ש אלברט איינשטיין
חתן פרס נובל פרופ' אדוורד מוזר (Prof. Edvard
 )Ingjald Moserנשא בחודש מרס את הרצאת
איינשטיין השנתית בנושא Grid Cells and
 .Neural Networks for Spaceפרופ' שמעון
אולמן הציג את המרצה ,ופרופ' איתמר וילנר ,יו"ר
החטיבה למדעי הטבע ,נשא דברים קצרים .אולם
ההרצאות באקדמיה היה גדוש בקהל מגוון של
סטודנטים ,חוקרים צעירים ובכירים וכן אנשים
מן הציבור הרחב .במהלך ביקורו בארץ נפגש פרופ'
מוזר עם חוקרים העוסקים בתחומו.
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פרסים ומלגות
פרסי בלווטניק
בחודש מרס נחנכה בישראל תוכנית פרסי בלווטניק בשיתוף פעולה עם האקדמיה למדעים
של ניו יורק וקרן משפחת בלווטניק .פרסי בלווטניק חולקים כבוד למדענים צעירים ומביעים,
באמצעות ציון הישגיהם יוצאי הדופן ,הכרה בהבטחה הגלומה בהם לתגליות מדעיות בעתיד
ועידוד חדשנותם המחקרית.
הפרסים יוענקו מדי שנה לשלושה חברי סגל עד גיל  42בשלושה תחומים :מדעי החיים,
מדעי הפיזיקה וההנדסה ומדעי הכימיה .סכום כל אחד מהפרסים הוא  100,000דולר .הזוכים
בפרסי בלווטניק למדענים צעירים לשנת  2018הם ד"ר צ'רלס דיזנדרוק מהפקולטה לכימיה
ע"ש שוליך ,הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל; פרופ' ענת לוין מהפקולטה להנדסת חשמל
ע"ש אנדרו וארנה ויטרבי ,הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל; ד"ר עודד רכבי מהמחלקה
לנירוביולוגיה ובית הספר סגול למדעי המוח ,אוניברסיטת תל אביב.
יושבי ראש ועדת הפרס הם פרופ' אהרן צ'חנובר ,חבר האקדמיה וחתן פרס נובל ,ואליס
רובינשטיין ,נשיא ומנכ"ל האקדמיה למדעים של ניו יורק .בוועדות המקצועיות שבחרו
את המועמדים בכל אחד משלושת התחומים נכללו מדענים מובילים מישראל ומהקהילה
המדעית הבין–לאומית .יושבי ראש ועדות השיפוט היו פרופ' איתמר וילנר ,פרופ' עדי קמחי
ופרופ' מוטי שגב .פרופ' ידין דודאי מלווה מקצועית את התוכנית ואת הקשר עם האקדמיה
של ניו יורק.

פרס ע"ש גרשם שלום בתחום חקר הקבלה לשנת 2018
ועדת האקדמיה בראשותו של פרופ' יוסף קפלן ,יו"ר החטיבה למדעי הרוח ,בחרה בפרופ'
חביבה ּ ְפדָי ָה לזוכת הפרס בחקר הקבלה על שם פרופ' גרשם שלום לשנת  .2018פרופ' פדיה
היא ראש מרכז אליישר לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח ופרופסור להיסטוריה של עם
ישראל באוניברסיטת בן–גוריון בנגב .טקס הענקת הפרס יתקיים ב– 21בפברואר  2018בבית
האקדמיה.

מלגות אדמס ומלגת רות ארנון
שמונה מלגות אדמס הוענקו לדוקטורנטים מצטיינים בטקס החגיגי השנתי שנערך בבית
האקדמיה במסגרת סמינר אדמס .הסמינר אירח השנה את נשיא האקדמיה לשעבר פרופ' מנחם
יערי ,שהרצה על "הצדק והשוק"	 .
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לינדה אדמס–טרוי ,בתו של מר מרסל אדמס מייסד תוכנית המלגות ,העניקה את המלגות
בשם אביה ,ובנה יוני טרוי בירך בשם הסבא והמשפחה .עוד בירך בטקס חבר האקדמיה פרופ'
מוטי שגב ,יו"ר ועדת תוכנית מלגות אדמס .פרופ' רות ארנון ,נשיאת האקדמיה לשעבר,
העניקה בטקס את "מלגת רות ארנון להכשרת בתר–דוקטורט" ,המוענקת זו השנה השנייה
לבוגרת תוכנית אדמס.

ועדות מומחים
בתוקף תפקידה של האקדמיה על פי חוק לייעץ לממשלה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון
מדעי בעלי חשיבות לאומית ,היא ממנה מפעם לפעם ועדות לבחינת תחומים שונים .הוועדות
מגישות את מסקנותיהן והמלצותיהן למועצת האקדמיה.

הוועדה לבדיקת תחום מדע הדתות באוניברסיטאות המחקר בישראל
הוועדה שקדה במהלך תשע"ז על הכנת דוח המסכם את מסקנותיה והמלצותיה .יו"ר הוועדה
הוא חבר האקדמיה פרופ' גדליה סטרומזה .הוועדה סיימה את עבודתה ,והדוח שכתבה אושר
במועצת האקדמיה והופץ.

ועדה לבדיקת מצב הקניין הרוחני ורישום הפטנטים בישראל
הוועדה בראשות פרופ' יוסף קוסט מונתה בסוף  2015והתבקשה לבדוק את הנושא "השפעת
פעילותה של רשות הפטנטים הישראלית על התעשייה המקומית ועל קידום פעילות המו"פ
במדינה" .הוועדה נתבקשה לבחון את מכלול הפעולות בתחום זה בכל הקשור לקניין רוחני
ולקידום הצמיחה הכלכלית .במהלך שנת תשע"ו נפגשה הוועדה עם אנשי מפתח בתחום,
ובשנת תשע"ז היא סיכמה את פעילותה .מסקנתה הייתה שאין כיום נתונים מדעיים
המאפשרים לבחון את היחס שבין אופן פעולת רשות הפטנטים לבין הצמיחה הכלכלית.
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איגרת כסלו תשע"ח

ידיעות בקצרה

ועדת מומחים בנושא איכות החיים בישראל
הוצע לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לכונן ועדת מומחים לבדיקת הנושא של איכות
חיים ( )well-beingבישראל ,על כל היבטיו .לאחר בדיקה החליטה האקדמיה לאמץ הצעה זו
ולכונן ועדה שתבחן את הנושא .יו"ר הוועדה הוא נשיא האקדמיה לשעבר פרופ' מנחם יערי.

ועדה לבדיקת לימודי השואה באוניברסיטאות
בעצתו של פרופ' יהודה באואר הוחלט להקים ועדה לבדיקת תחום לימודי השואה
באוניברסיטאות .הוועדה תפעל בראשותו של פרופ' ישראל ברטל.

פורום הצעירים
פורום הצעירים של האקדמיה מורכב מקבוצות של חוקרים צעירים מצטיינים הנפגשים מספר
פעמים בשנה כדי לדון בנושא משותף מזוויות שונות .מטרת הפורום לקדם קשר ופעילות
מחקריתאינטלקטואלית משותפת בין חוקרים וחוקרות ממוסדות שונים .בראש כל קבוצה
עומד חבר אקדמיה המרכז את פעילותה וקובע את הנושא שתעסוק בו.

פורום צעירי מדעי הרוח והחברה
בשנת תשע"ז הוקמה הקבוצה השלושעשרה של פורום צעירי מדעי הרוח והחברה .בראש
הקבוצה עמד פרופ' יורם בילו והנושא שנבחר הוא "איחוז ( )spirit possessionממבט
ביןתרבותי וביןתחומי".
שנת תשע"ח היא השנה הארבעעשרה לפעילותו של פורום הצעירים הזה .מנחת הקבוצה
המתחילה את פעילותה השנה היא פרופ' בילי מלמן .הקבוצה עוסקת בנושא "אימפריות:
קולוניאליזם ,תרבות וכוח בעת החדשה ,מהמאה ה 15ועד למאה ה."21

פורום הצעירים בחטיבה למדעי הטבע
פורום הצעירים במדעי הטבע הוקם בשנת תשע"ז בהובלתו של פרופ' איתמר וילנר ,ראש
החטיבה .הפורום עוסק בנושאים העומדים בחזית המחקר המדעי .בשנת תשע"ז הוא עסק
בנושא "תורשה אפיגנטית" ,ועמד בראשו פרופ' חיים סידר.
בשנת תשע"ח פועלת קבוצה נוספת של פורום הצעירים בראשותו של פרופ' יוסף קוסט.
הנושא שבו עוסקת הקבוצה הוא ביוטכנולוגיה.

■
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