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 בשער פרק זה: 

המבואה ודלת הכניסה לאודיטוריום של האקדמיה



123  דין וחשבון שנתי < תשע“ו 2016-2015

הרצאות, כינוסים ואירועים בבית האקדמיה 7

כ"ו בכסלו תשע"ו )8 בדצמבר 2015( 

האסיפה הכללית הפתוחה תשע“ו
וטקס הצטרפותם של החברים החדשים לאקדמיה והרצאותיהם

כהן, נילי  פרופ'  הולצמן,  אבנר  פרופ'  קשת,  אלי  פרופ'  קמחי,  עדי  פרופ'  קוסט,  יוסף  פרופ'  הראל,  דוד  פרופ'  קפלן,  יוסף  פרופ'   מימין: 
פרופ' שפרירה גולדוסר, פרופ' רות גביזון, פרופ' ישראל פינקלשטיין, פרופ' יואב בנימיני ופרופ' יורם בילו

פרופ' יורם בילו 
התגלויות בחב"ד המשיחית: ניתוח פסיכו�תרבותי

פרופ' יואב בנימיני 
האומנם רוב התגליות המדעיות שגויות?

פרופ' רות גביזון 
מדע ומדענים, משפט ומשפטנים

פרופ' שפרירה גולדוסר 
על סודות והוכחות: חישוב בטוח בעידן הענן

פרופ' אבנר הולצמן
הספרות העברית כספרות לאומית

פרופ' ישראל פינקלשטיין
ארכאולוגיה מסורתית ומיקרו�ארכאולוגיה: תקופת הברזל בהר הנגב

פרופ' יוסף קוסט 
מערכות "חכמות" למתן תרופות וגנים

פרופ' עדי קמחי 
מפת הדרכים למוות תאי מתוכנת: מוות למען חיים

פרופ' אלי קשת
יכולת השליטה על ייצור כלי דם בשירות הרפואה

בביתה  עורכת  - האקדמיה  ולקדם פעילות מדעית“  “לטפח   - בחוק  במסגרת תפקידה המוגדר 

הרצאות, כינוסים וימי עיון. אירועים רבים פתוחים לקהל הרחב.

)בפרק זה מצוינים האירועים שהתקיימו בין החודשים מאי 2015 ומאי 2016(
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

כינוסים וימי עיון

כ"ה בתשרי תשע"ו )8 באוקטובר 2015(

הרצאת אורח מאת פרופ' מנחם ברינקר

"אמתי" ו"משכנע" בספרות 

יו"ר: פרופ' מנחם יערי

בהשתתפות: פרופ' אבישי מרגלית

כ"ט בתשרי תשע"ו )12 באוקטובר 2015(

אירוע לציון 50 שנה ליחסים הדיפלומטיים

בין ישראל לגרמניה

עמנואל  הכהן,  רות  פרופ'  כהן,  נילי  פרופ'  בהשתתפות: 

בישראל גרמניה  שגריר  סטרומזה,  גדליה  פרופ'   נחשון, 

 His Excellency Dr. Clemens von Goetze, Dr.

 Enno Aufderheide, Secretary General of the

Alexander von Humboldt Foundation

כ"ח בתשרי-א' במרחשוון תשע"ו )14-11 באוקטובר 2015(

The 7th Annual German–Israeli Frontiers of 

Humanities Symposium (GISFOH) Symposium

כינוס רב�תחומי במדעי הרוח בשיתוף עם קרן אלכסדר פון 

הומבולדט, שהשתתפו בו 25 חוקרים צעירים מגרמניה ו�25 

המוזמנים  של  עיסוקם  מתחומי  מישראל.  צעירים  חוקרים 

לימודים  מגדר,  לימודי  הביניים,  ימי  היסטוריה של  לכינוס: 

אורבניים ובלשנות. הכינוס התקיים בקיבוץ צובה.

חברי הוועדה המארגנת הישראלית: ד"ר דלית אסולין, ד"ר 

טלי חתוקה, ד"ר נעמה כהן�הנגבי וד"ר ליאת קוזמא 

כ"ט בתשרי-א' במרחשוון תשע"ו )14-12 באוקטובר 2015(

 Comparative Studies in the 21st Century – כינוס

Prospects and Pitfalls

בשיתוף עם קרן אלכסדר פון הומבולדט 

סטרומזה,  גדליה  פרופ'  אנגלרד,  יצחק  פרופ'  ראש:  יושבי 

פרופ' מרגלית פינקלברג, פרופ' יוחנן פרידמן, פרופ' בן�עמי 

שילוני, פרופ' ב"ז קדר

אנגלרד,  יצחק  פרופ'  כהן,  נילי  פרופ'  בהשתתפות: 

פרופ' בועז הוס, פרופ' רות הכהן, פרופ' שרה סטרומזה, 

מרגלית  פרופ'  סקלי,  כהן  סדריק  ד"ר  סלע,  אורי  פרופ' 

פינקלברג, ד"ר יובל רוטמן, פרופ' שלומית רמון�קינן, 

Prof. Enno Aufderheide, Prof. Eva Cancik-

 Kirschbaum, Prof. Cedric Cohen Skalli, Prof.

 Simone Heil, Prof. Charlotte Klonk, Prof.

 Christoph Markschies, Prof. Steffen Mehlich,

 Prof. Joachim Radkau, Prof. Jörg Rüpke, Prof.

Hans van Ess, Prof. Marc-Philippe Weller

כ"ז-כ"ח במרחשוון תשע"ו )10-9 בנובמבר 2015(

כינוס בכימיה בנושא:

 The Inter-Academy Symposium of the Israel Academy

 of Sciences and Humanities and the German National

 Academy of Sciences, Leopoldina

הוועדה המארגנת: פרופ' דוד מילשטיין,

Prof. Helmut Schwartz

פרופ'  ליאה אדדי,  פרופ'  כהן,  נילי  פרופ'  בהשתתפות: 

וילנר,  איתמר  פרופ'  בנין,  אורי  פרופ'  אפלויג,  יצחק 

אילן  פרופ'  יורטנר,  יהושוע  פרופ'  טנא,  רשף  פרופ' 

מרק, פרופ' רפי משולם, פרופ' רוני נוימן, פרופ' אברהם 

פרופ' ליאור  קינן,  אהוד  פרופ'  צחייק,  ששון  ניצן, פרופ' 

בישראל גרמניה  שגריר  שכטמן,  דן  פרופ'   קרוניק, 

 ,His Excellency Dr. Clemens von Goetze 

 Prof. Thorsten Bach, Prof. Thomas Carell, Nobel

 Laureate Prof. Gerhard Ert, Prof. Hans Joachim

 Freund, Prof. Jorg Hacker, Prof. Klaus Müllen,

מימין: פרופ' סימונה הייל, פרופ' סטפן מליך, פרופ' אנו אופדרהייד, פרופ' 
גדליה סטרומזה, ד"ר קלמנס פון גוצה, פרופ' נילי כהן, בוב לפידות 
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פרק 7 < הרצאות, כינוסים ואירועים בבית האקדמיה

Prof. Herbert Mayr, Prof. Manfred Reetz, 

 Prof. Joachim Sauer, Prof. Frank Neese, Prof.

Hans-Günther Schmalz , Prof. Peter R. Schreiner, 

 Prof. Walter Thiel

ב'-ד' בטבת תשע"ו )16-14 בדצמבר 2015(

כינוס דו–לאומי ישראל - גרמניה בנושא

 Religious Responses to Modernity

בשיתוף עם האקדמיה ברלין-ברנדנבורג 

הוועדה המארגנת: פרופ' יוחנן פרידמן, פרופ' פול מנדס�פלור, 

Prof. Christoph Markschies ,פרופ' כריסטוף שמידט

יהונתן גארב, פרופ'  כהן, פרופ'  נילי  פרופ'  בהשתתפות: 

פיינר,  שמואל  פרופ'  סילבר,  ד"ר מיכאל  גרשוני,  ישראל 

Prof. Ottmar Ette ,פרופ' רבקה פלדחי, פרופ' יוסף שוורץ 

Prof. Johannes Zachhuber

כ"ט בשבט תשע"ו )8 בפברואר 2016(

 כינוס בין–לאומי בנושא זיכרון -

עבר ועתיד: היזכרות, שכחה ודמיון ביחיד ובחברה 

אשר  פרופ'  פז,  ד"ר רוני  דודאי,  ידין  פרופ'  ראש:  יושבי 

קוריאט, פרופ' אביעד קליינברג 

פרופ' ליאורה  אביב,  נורית  כהן,  נילי  פרופ'  בהשתתפות: 

ויניצקי�סרוסי,  ורד  פרופ'  גרינשפון,  ד"ר יוחנן  בילסקי, 

פרופ' יוסי מטיאס, פרופ' זהבה סולומון, רוני סומק, פרופ' 

 Prof. Morris Moscovitch רובנר,  מיכל  פריד,  יצחק 

Prof. Pierre Nora

ל' בשבט תשע"ו )9 בפברואר 2016(

 Prof. Pierre Nora :הרצאת אורח

Memory, From Liberty to Tyranny

פלדון,  אליאב  מירי  פרופ'  כהן,  נילי  פרופ'  בהשתתפות: 

פרופ' ורד ויניצקי�סרוסי

משתתפי כינוס גרמניה-ישראל בכימיה

פרופ' פייר נורה
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סדרת "בשערי האקדמיה"

סדרת מפגשים בנושא הגירות בהשתתפות חברי האקדמיה, חוקרים ואנשי רוח,

שיבחנו יחדיו נושא משותף במבט רב�תחומי 

עורכי התכנית: פרופ' ידין דודאי, פרופ' אבנר הולצמן ופרופ' ישראל פינקלשטיין

כ"ט במרחשוון תשע"ו )11 בנובמבר 2015( 

מפגש ראשון 

פרופ' לירן כרמל, האוניברסיטה העברית בירושלים,
שוחח על

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

יושבת ראש ובת�שיח

פרופ' שולמית וולקוב, חברת האקדמיה, אוניברסיטת תל�אביב

כ' בכסלו תשע"ו )2 בדצמבר 2015( 

מפגש שני 

פרופ' עודד אהרונסון, מכון ויצמן למדע,
שוחח על

הגירות לחלל: חיפוש חיים ומרחבי קיום להם מחוץ לכדור הארץ

יושב ראש ובן�שיח

פרופ' משה אורן, חבר האקדמיה, מכון ויצמן למדע

י' בשבט תשע"ו )20 בינואר 2016( 

מפגש שלישי

הסופר אברהם ב. יהושע

שוחח על

מסעות במרחב ובזמן הספרותי: עדות המחבר

יושב ראש ובן�שיח

פרופ' אבנר הולצמן, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל�אביב
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ה' בניסן תשע"ו )13 אפריל 2016( 

מפגש חמישי 

פרופ' מנחם גורן, אוניברסיטת תל�אביב
פרופ' בלה גליל, המכון לחקר ימים ואגמים

ד"ר נועה שנקר, אוניברסיטת תל�אביב
שוחחו על הגירות ימיות: מסע מים סוף לים התיכון

יושב ראש ובן�שיח

פרופ' יוסי לויה, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל�אביב

כ"ד באייר תשע"ו )1 ביוני 2016( 

מפגש שישי 

פרופ' שמעון אולמן, חבר האקדמיה, מכון ויצמן למדע,
שוחח על

הגירה של תבונה אנושית למחשבים

יושב ראש ובן�שיח

פרופ' ידין דודאי, חבר האקדמיה, מכון ויצמן למדע

פרק 7 < הרצאות, כינוסים ואירועים בבית האקדמיה

כ"ב באדר א' תשע"ו )2 במרס 2016(

מפגש רביעי 

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

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

יושב ראש ובן�שיח

פרופ' יורם בילו, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

הרצאות לכבוד חברי האקדמיה

ט"ו בסיוון תשע"ה )2 ביוני 2015(

ערב עיון לכבוד פרופ' רות ברמן בהגיעה לגבורות 

יו"ר: פרופ' שולמית וולקוב

בהשתתפות: שלי ברמן, ד"ר דניאל דור, אדר' יעקב יער, 

 ,Prof. Dan I. Slobin ,ד"ר ברכה ניר, פרופ' דורית רביד

 Prof. Sven Strömqvist

ו' במרחשוון תשע"ו )19 באוקטובר 2015(

ערב לכבודו של פרופ' הלל פורסטנברג בהגיעו לגבורות 

פרופ'  אהרוני,  רון  פרופ'  כהן,  נילי  פרופ'  בהשתתפות: 

בנימין וייס, ד"ר אריאל פורסטנברג, פרופ' רוג'ר קמיאן, 

פרופ' ענר שלו

י"ז בטבת תשע"ו )29 בדצמבר 2015(

ערב עיון לכבודו של פרופ' יוחנן פרידמן בהגיעו לגבורות 

בר�אשר,  מאיר  פרופ'  אלמגור,  אלה  ד"ר  בהשתתפות: 

רחל  פרופ'  לנדאו�טסרון,  אלה  פרופ'  לוין,  אריה  פרופ' 

מילשטיין, ד"ר נורית צפריר, פרופ' אורי רובין

יושבי ראש: פרופ' מיכל בירן, פרופ' איתן קולברג

י"א באדר ב' תשע"ו )21 במרס 2016(

הרצאתו של חבר האקדמיה פרופ' יהודה באואר

במלאות לו 90 שנה 

"הצלה? ארצות הברית ויהודי אירופה בעת השואה"

בשיתוף המכון הבין�לאומי לחקר השואה, יד ושם

יו"ר: פרופ' יוסף קפלן

דברים מאת אבנר שלו

כ"ח באדר ב' תשע"ו )7 באפריל 2016(

ערב עיון לכבודו של פרופ' אברהם גרוסמן בהגיעו לגבורות 

יושבי ראש: פרופ' משה בר�אשר, פרופ' יוסף קפלן

יונתן  ד"ר  באומגרטן,  אלישבע  פרופ'  בהשתתפות: 

פרופ'  מאק,  חננאל  פרופ'  יובל,  ישראל  פרופ'  גרוסמן, 

שמחה עמנואל, פרופ' רמי ריינר

פרופ' רות ברמן )שנייה משמאל( ואורחיה בערב העיון

פרופ' יוחנן פרידמן

פרופ' אברהם גרוסמן

פרופ' הלל פורסטנברג
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פרק 7 < הרצאות, כינוסים ואירועים בבית האקדמיה

הרצאות לזכר חברי האקדמיה

י"ז בסיוון תשע"ה )4 ביוני 2015(

יום עיון לציון 25 שנה למותו של

פרופ' יהושע פראוור ז"ל 

בהשתתפות: פרופ' רוני אלנבלום, פרופ' אדריאן בועז, ד"ר 

פרופ'  יעקבי,  דוד  פרופ'  גוטגרץ,  אנה  ברונשטיין,  יהודית 

ד"ר  פישהוף,  גיל  ד"ר  מנשה,  סופיה  פרופ'  לינדר,  אמנון 

ענת פלד, פרופ' ב"ז קדר, ד"ר רוברט קול, ד"ר יונתן רובין, 

שוטן�הלל, ורדית  שחר,  אורי  ד"ר  שגריר,  איריס   פרופ' 

Dr. Rabei G. Khamisy, Prof. Denys Pringle

כ"ח בסיוון-א' בתמוז תשע"ה )18-15 ביוני 2015(

כינוס לציון 50 שנים למותו של מרטין בובר 

גדליה  פרופ'  אידל,  משה  פרופ'  המושבים:  ראש  יושבי 

שטרנהל,  זאב  פרופ'  סילורה,  ד"ר דוד   סטרומזה, 

Prof. Hans-Joachim Werner, Prof. Bernd Witte

אבינרי,  שלמה  פרופ'  ארנון,  רות  פרופ'  בהשתתפות: 

סטיבן  פרופ'  אגסי,  יוסף  פרופ'  אבנון,  דן  פרופ' 

אשר  כהן,  יונתן  פרופ'  הלברטל,  משה  פרופ'  אשהיים, 

פרופ'  מרגולין,  רון  פרופ'  פלור,  מנדס  פול  פרופ'  לוי, 

פרדס,  אילנה  פרופ'  פלשמן,  ד"ר אלן  פדיה,  חביבה 

פרופ' ישראל קנֹו ה, פרופ' תמר קרון, פרופ' שלמה גיורא 

שפירא, אניטה  פרופ'  שמידט,  כריסטוף  פרופ'   שוהם, 

 Prof. Michael Fishbane, Prof. Juliane Jacobi,

Prof. Jonathan Lear, Prof. Prof. Michael Löwy, 

Prof. Michael Walzer

כ' במרחשוון תשע"ו )2 בנובמבר 2015(

הכינוסים לציון 100 שנה להולדת

יהושע בר�הלל ז"ל 

בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים

יוסף  פרופ'  בר�הלל,  מיה  פרופ'  בהשתתפות: 

גרודזינסקי, פרופ' אבישי מרגלית, ד"ר לוקה צ'רניץ'

יו"ר: פרופ' מלכה רפפורט�חובב

בשיתוף מכון ון ליר בירושלים

חומסקי  נועם  פרופ'  בר�הלל,  מיה  פרופ'  בהשתתפות: 

גבריאל  פרופ'  יערי,  מנחם  פרופ'  "סקייפ"(,  דרך  )הרצה 

מוצקין

כ"ג בניסן תשע"ו )1 במאי 2016(

ערב עיון לזכרו של פרופ' מנחם הרן במלאות שנה לפטירתו 

פרופ'  קליין,  יעקב  פרופ'  הרן,  טלי  פרופ'  בהשתתפות: 

נילי שופק, פרופ' ברוך יעקב שורץ

טקסי הענקת מלגות ופרסים

כ"ח בסיוון תשע"ה )15 ביוני 2015(

ההרצאה השנתית על שם מרטין בובר

 Prof. Michael Walzer חתן הפרס

 States and Communities הרצה על

ט' בשבט תשע"ו )19 בינואר 2016(

כינוס אדמס השנתי

אולנובסקי,  נחום  פרופ'  כהן,  נילי  פרופ'  בהשתתפות: 

פרופ' רות גביזון, פרופ' נירית דודוביץ, פרופ' מוטי שגב

ותחרות  תצוגה  ההרצאות  לצד  התקיימו  בכינוס 

פוסטרים של המלגאים.

רופמן,  ואיתי  אפק  אריאל  שניים:  זכו  הראשון  בפרס 

ובפרס השני זכה עידו שגיא. 

מימין: פרופ' מוטי שגב, איתי רופמן, עידו שגיא
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ד' באדר ב' תשע"ו )14 במרס 2016(

ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין

 חתן מדליית איינשטיין, Prof. Chi-Huey Wong, נשיא

 Biological על  הרצה  בטייוואן,  סיניקה"  "אקדמיה 

 Glycosylation: From Understanding to

Problem Solving

בהשתתפות: פרופ' נילי כהן, פרופ' איתמר וילנר

עוד אירועים )בשיתוף האקדמיה(

ז'-ח' בתמוז תשע"ה )25-24 ביוני 2015(

הכינוס השישי לתקשורת המדע בישראל

בשיתוף הטכניון - המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה, 

מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע 

הכינוס כלל מושב מחקרים ויריד מיזמי מדע פופולרי.

אפרתי,  עידו  לכינוס:  האקדמית  והוועדה  ההיגוי  ועדת 

גולדמן,  דודי  בר,  אביטל  ברעם�צברי,  אילת  משנה  פרופ' 

פרופ' עילם גרוס, ד"ר ארז גרטי, פרופ' ידין דודאי, פרופ' 

אורן הרמן, פרופ' אמריטוס דן כספי, ד"ר נעם למלשטריך 

לטר, איתי נבו, ד"ר אושרית נבון, יבשם עזגד

ד"ר  אוחיון,  בן  ההיגוי,  בוועדת  חברים  בהשתתפות: 

ענת  ארנון,  רות  פרופ'  אלקבץ,  שמעון  אור,  דניאלה 

באלינט, יעל בראל, מתי גרינפלד, אביטל דרי, ד"ר אריאל 

זייפמן,  דניאל  פרופ'  ולדמן,  איתי  ויצמן,  אמיר  היימן, 

ארז  פרופ'  להט�קרמן,  מאיה  כספי,  דן  אמריטוס  פרופ' 

קריין,  איתן  ד"ר  קובלנץ,  אלדד  צדוק,  מאיר  ד"ר  עציון, 

שלייפר, אלעד  רון,  ליאת  רבינוביץ,  אליעזר   פרופ' 

Dr. James Gillies, Prof. Bruce Lewenstein

כ' באב תשע"ה )5 באוגוסט 2015(

ביקור שגריר בריטניה הנכנס H.E. David Quarre, ומפגש 

ונשיאת  ארנון  רות  פרופ'  היוצאת  האקדמיה  נשיאת  עם 

האקדמיה הנכנסת פרופ' נילי כהן

בסעיף  בין�לאומיים"  "קשרים  בפרק  לעיל  פרטים  ראו 

"בריטניה". 

י"ב בטבת תשע"ו )24 בדצמבר 2015(

המפגש השישי של מרכז הקשר לחוקרים ישראלים

ויריד תעסוקה

חוקרים  לעודד  למטרה  לו  שם  הקשר  מרכז  כינוס 

באוניברסיטאות,  ולהיקלט  ארצה  לחזור  ישראלים 

במכללות האקדמיות, במכוני ובמרכזי מחקר, בתעשייה, 

במגזר הפרטי ובמשרדי ממשלה בישראל.

מימין: פרופ' נילי כהן, פרופ' צ'י�ווי וונג, פרופ' איתמר וילנר

למעלה: פרופ' רות ארנון
גולדמן,  דודי  אור,  דניאלה  ד"ר  היימן,  אריאל  ד"ר  ולדמן,  איתי   למטה: 

ענת באלינט
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פרק 7 < הרצאות, כינוסים ואירועים בבית האקדמיה

הרצאת אורח מאת פרופ' אמנון שעשוע

בן� מנחם  פרופ'  אייל,  נורית  ד"ר  בהשתתפות  רב�שיח 

נילי  זילברשץ, פרופ'  יפה  ששון, פרופ' אבי דומב, פרופ' 

כהן, ד"ר נטע ליפמן, ד"ר כנרת סביצקי, ד"ר מאיר צדוק, 

חיים רוסו

ז' בשבט תשע"ו )17 בינואר 2016(

"סדנת תיקוף" )Validation Workshop( לקראת הוצאתו 

לאור של דוח מיוחד מטעם אונסק"ו הממפה את מערכות 

המדע, ההנדסה, הטכנולוגיה והחדשנות בישראל 

בהשתתפות: נשיאת האקדמיה, נשיאי האקדמיה לשעבר 

אקדמיה,  אנשי  ובהם  בנושא,  עניין  בעלי  נציגים  ומגוון 

ממשל, תעשייה ומעצבי מדיניות

הספר  עורך  נאמן,  ממוסד  לק,  ערן  ד"ר  הסדנה:  מנחי 

למרשנד,  גיארמו  ד"ר  אונסק"ו;  מטעם  הסדרה  ועורך 

מטעם אונסק"ו 

מדור  ראש  פולצוץ',  ארנסטו  ד"ר  אלה:  גם  והשתתפו 

עורכת,  טאש,  אפריל  פעולה,  ושיתופי  מדע  מדיניות 

ופרופ' סוזנה בוראס, יועצת  המפגש השישי של מרכז הקשר לחוקרים ישראלים ויריד תעסוקה

ג' בתשרי תשע"ו )16 בספטמבר 2015(

כהן נילי  פרופ'  הנכנסת:  הנשיאה  ארנון;  רות  פרופ'  היוצאת:  הנשיאה   - האקדמיה  נשיאות  חילופי   טקס 

בבית כבוד נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין

יערי,  מנחם  פרופ'  זילברשץ,  יפה  פרופ'  זיו,  יעקב  פרופ'  הראל,  דוד  פרופ'  גיגר,  בנימין  פרופ'  בהשתתפות: 

פרופ' חגית מסר�ירון, פרופ' רפאל משולם, ד"ר מאיר צדוק, פרופ' ב"ז קדר, פרופ' יוסף קפלן

מימין לשמאל, בישיבה: פרופ' רות ארנון, הנשיא ראובן ריבלין, פרופ' נילי כהן; בשורה השנייה: פרופ' יוסף קפלן, פרופ' מנחם יערי, פרופ' 
יהושע יורטנר, פרופ' יעקב זיו, פרופ' דוד הראל, פרופ' ב"ז קדר, פרופ' רפאל משולם וד"ר מאיר צדוק


