בשערי
האקדמיה

הציבור מוזמן לסדרת מפגשים בחסות
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

עורכי התוכנית
 פרופ׳ ידין דודאי

גבולות
בנושא

 פרופ׳ אבנר הולצמן
 פרופ' דוד הראל
 פרופ׳ נילי כהן

בהשתתפות חברי אקדמיה ,חוקרים ואנשי רוח
בכל מפגש ייבחן נושא משותף במבט רבתחומי
המפגשים יתקיימו בימי רביעי ,בשעות 20:30-19:00
בבית האקדמיה ,כיכר אלברט איינשטיין ,רחוב ז׳בוטינסקי  ,43ירושלים
המפגש הראשון

המפגש השני

המפגש השלישי

ביום רביעי ,ט"ו במרחשוון תשע"ט
 24באוקטובר 2018

ביום רביעי ,י"ג בכסלו תשע"ט
 21בנובמבר 2018

ביום רביעי ,כ"ה בטבת תשע"ט
 2בינואר 2019

ד"ר מאיר בוזגלו

פרופ' אבישי דקל

פרופ' עמינדב דיקמן

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר נחמה ורבין

פרופ' חיים הררי

אוניברסיטת תל אביב

חבר האקדמיה ,מכון ויצמן למדע

ישוחחו על

ישוחחו על

גבולות האמונה

ד"ר גדעון עפרת
היסטוריון אומנות ישראלית

פרופ' מנחם פרי
אוניברסיטת תל אביב

גבולות היקום

ישוחחו על

יושב ראש ובן שיח

יושבת ראש ובת שיח

פרופ׳ משה הלברטל

פרופ׳ יעל שדמי

יושב ראש ובן שיח

חבר האקדמיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

פרופ׳ אבנר הולצמן

המפגש הרביעי

המפגש החמישי

המפגש השישי

ביום רביעי ,ח' באדר א' תשע"ט
 13בפברואר 2019

ביום רביעי ,ו' באדר ב' תשע"ט
 13במרס 2019

ביום רביעי ,ב' בסיוון תשע"ט
 5ביוני 2019

גבולות באומנות
חבר האקדמיה ,אוניברסיטת תל אביב

פרופ' נתי ליניאל

פרופ' רות גביזון

פרופ' יורם בילו

האוניברסיטה העברית בירושלים

חברת האקדמיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

חבר האקדמיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' רבקה פלדחי

השופט חנן מלצר

אוניברסיטת תל אביב

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון

ישוחחו על

ישוחחו על

גבולות הידע

גבולות המשפט

יושב ראש ובן שיח

יושבת ראש ובת שיח

פרופ' דוד הראל

פרופ׳ נילי כהן

סגן נשיאת האקדמיה ,מכון ויצמן למדע

נשיאת האקדמיה ,אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יואב בנימיני
חבר האקדמיה ,אוניברסיטת תל אביב

ד"ר ערן רולניק
אוניברסיטת תל אביב ,החברה הפסיכואנליטית בישראל
ישוחחו על

גבולות הנורמליות
יושב ראש ובן שיח

פרופ׳ ידין דודאי

חבר האקדמיה ,מכון ויצמן למדע
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