
FAMILY FOUNDATION
BLAVATNIK

We cordially invite you to

Tuesday, June 7, 2022
 9:30-13:00 (Israel Standard Time)

The lectures will be in Hebrew.
Simultaneous translation into English will be available.

אנו שמחים להזמינכם לסימפוזיון

ביום שלישי ח‘ בסיוון תשפ“ב
7 ביוני 2022, בשעות 13:00-9:30

ההרצאות יהיו
בשפה העברית

The 2022 Blavatnik Awards 
for Young Scientists in Israel 

Symposium

פרסי בלווטניק
לחוקרים צעירים בישראל

לשנת 2022 

In-person at The Israel Academy of Sciences and Humanities,
Albert Einstein Square, 43 Jabotinsky St., Jerusalem
Virtual and On-Demand Registration also available

 בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,
כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז׳בוטינסקי 43, ירושלים

ובשידור חי באתר האקדמיה

מדע וחברה
Science and Society

Registration
הרשמה

http://blavatnik2022.forms-wizard.biz


התכנסות והרשמה  9:30

יו"ר הסימפוזיון: ד"ר ברוק גרינדלינג'ר, האקדמיה למדעים של ניו יורק  

ברכות  10:00

פרופ' דוד הראל, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  

פרופ' ניקולס דרקס, נשיא ומנכ"ל האקדמיה למדעים של ניו יורק  

מושב ראשון הרצאת אורח  10:15

ייצור רכיבים אופטיים באמצעות נוזלים בכדור הארץ ובחלל  
פרופ' מורן ברקוביץ', הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל  

זוכה פרס בלווטניק לכימיה בישראל לשנת 2019   

מושב שני זוכי פרסי בלווטניק לשנת 2022  10:35

מדעי החיים  
איך וירוסים משתלטים על התאים שלנו  

פרופ' נעם שטרן-גינוסר, מכון ויצמן למדע  

כימיה  
יצירת דלקים מאור השמש באמצעות חומרים דו–שכבתיים  

פרופ' מני שלום, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  

פיזיקה והנדסה  
גאומטרייה של ממדים גבוהים: מה היא ואיך היא קשורה לבינה מלאכותית?  

פרופ' רונן אלדן, מכון ויצמן למדע  

מושב שלישי דיון בנושא תפקיד המדע בחברה   11:45

תמר איש–שלום, עיתונאית ומגישת טלוויזיה, ערוץ 13 מנחה:   

פרופ' דוד הראל, נשיא האקדמיה משתתפים:   

מאיר שלו, סופר ופובליציסט   

ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה, המכון הישראלי לדמוקרטיה   

קבלת פנים בגינת האקדמיה  12:30

התוכנית

ההרצאות יהיו בשפה העברית

הכניסה בהרשמה מראש, ללא תשלום ועל בסיס מקום פנוי | האירוע משודר בשידור חי

הרשמה

בקרו בתערוכה "בית ועד לחכמים: שישים שנות מדע ודעת" המוצגת בבית האקדמיה

עקבו אחר האקדמיה ברשתות החברתיות

http://blavatnik2022.forms-wizard.biz
https://twitter.com/israelacademy
https://www.youtube.com/channel/UCe3qYmnnFBGmrgovvfYa2sw
https://www.facebook.com/TheIsraelAcademy

