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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

5

קשרים בין–לאומיים

לאקדמיה הסכמי שיתוף פעולה מדעי עם אקדמיות לאומיות למדעים ברחבי העולם .על פי ההסכמים בין
האקדמיות הלאומיות מתקיימים חילופי חוקרים וכינוסים דו–לאומיים ורב–לאומיים .האקדמיה גם חברה
בארגוני מדע בין–לאומיים רבים ,ונציגיה מייצגים את הקהילה המדעית הישראלית בארגונים אלו.
השנה נתנה האקדמיה תשומת לב מיוחדת ומענה הצהרתי ומעשי כאחד למלחמה המתחוללת באוקראינה.
במרס פרסמו האקדמיה הלאומית והאקדמיה הצעירה גילוי הזדהות משותף עם האקדמיה הלאומית למדעים
של אוקראינה ועם העם האוקראיני ,ובו תקווה להשבת השקט לאזור .לצד זאת יזמה האקדמיה שתי תוכניות
תמיכה :האחת לחוקרים מאוקראינה הנמלטים מארצם ,והשנייה לחוקרים מרוסיה שנאלצו לברוח ממדינתם.
שתי התוכניות מציעות לחוקרים אפשרות להמשיך את עבודתם המחקרית בישראל (למידע נוסף ראו להלן
בפרק " 6מלגות ומענקים").
הודות להיחלשותה היחסית של מגפת הקורונה התחדשה בשנה החולפת פעילותה הבין–לאומית של
האקדמיה הן בכינוסים משותפים עם אקדמיות זרות והן בביקורים הדדיים של נציגים אקדמיים.
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 > 5.1קשרי מדע עם מדינות
ועם אקדמיות למדעים בשנת תשפ"ב

אוסטרייה
האקדמיה האוסטרית למדעים
()Austrian Academy of Sciences

בחודש מאי חתמו נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל ונשיא האקדמיה האוסטרית
למדעים פרופ' אנטון ציילינגר ( )Prof. Anton Zeilingerעל חידוש ההסכם בין
שתי האקדמיות ,שהקשר ביניהן נמשך מאז שנת  .1993טקס החתימה התקיים בווינה
במסגרת החגיגות לציון  175שנה לאקדמיה האוסטרית ,ונכח בו גם סגן נשיא האקדמיה
האוסטרית פרופ' ארנולד סופאן (.)Prof. Arnold Suppan

מימין :נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל ונשיא האקדמיה האוסטרית פרופ' אנטון ציילינגר במעמד החתימה על חידוש ההסכם לשיתוף פעולה מדעי.
צילום© ÖAW/Daniel Hinterramskogler :
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איטליה
בחודש דצמבר  2021ביקרו בבית
האקדמיה שגריר איטליה בישראל מר
סרג'ו ברבנטי (H.E. Ambassador
 )Sergio Barbantiוהנספח המדעי
בשגרירות

איטליה

ד"ר

סטפנו

ונטורה (.)Dr. Stefano Ventura
הם

נפגשו

עם

נשיא

האקדמיה

פרופ' הראל ,עם לשעבר נשיאת

מימין :מנהלת האקדמיה גליה פינצי ,ד"ר סטפנו
ונטורה ,השגריר סרג'ו ברבנטי ,סגנית נשיא האקדמיה
פרופ' מרגלית פינקלברג ,נשיא האקדמיה פרופ' דוד
הראל ,לשעבר נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ,מנהלת
המחלקה לקשרים בין–לאומיים באקדמיה ג'ו כהן

האקדמיה פרופ' נילי כהן ועם סגנית הנשיא פרופ' מרגלית פינקלברג .השגריר
ברבנטי הביע את תמיכתו בהעמקת הקשרים בין חוקרים מישראל ומאיטליה.
האקדמיה הלאומית דיי לינצ׳יי
()Accademia Nazionale dei Lincei

במהלך ביקורו באירופה בחודש מרס ביקר נשיא האקדמיה פרופ' הראל באקדמיה
הלאומית דיי לינצ'יי ברומא ונפגש עם הנשיא פרופ' רוברטו אנטונלי (Prof.
 )Roberto Antonelliועם לשעבר הנשיא זוכה פרס נובל פרופ' ג'ורג'ו פריזי
(.)Prof. Giorgio Parisi

מימין :נשיא האקדמיה דיי לינצ'יי פרופ' רוברטו אנטונלי ,נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל ,לשעבר נשיא
האקדמיה די לינצ'יי פרופ' ג'ורג'ו פריזי

ארצות הברית
האקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית
()National Academy of Sciences

בחודש מאי ביקר פרופ' הראל באקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית ()NAS
בוושינגטון הבירה ושוחח עם הנשיאה ד"ר מרשה מקנאט ()Dr. Marcia McNutt
על הקשרים שבין האקדמיות ועל המשך הפעילות המשותפת .בביקורו בוושינגטון
נפגש פרופ' הראל גם עם פרופ' ג'ון ל' אנדרסון ( ,)Prof. John L. Andersonנשיא
האקדמיה הלאומית להנדסה של ארצות הברית (.)NAE
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משתתפי הכינוס השני של פורום בלווטניק למדע ישראלארצות־הברית בנושא אסטרטגיות וטכנולוגיות למאבק
בעמידות לאנטיביוטיקה ,ושינגטון הבירה

בחודש אפריל נערך בוושינגטון הבירה ,על פי ההסכם עם האקדמיה למדעים של
ארצות הברית ,הכינוס השני של פורום בלווטניק למדע ישראל-ארצות–הברית ,שעסק
באסטרטגיות ובטכנולוגיות למאבק בעמידות לאנטיביוטיקה .הובילו את הכינוס
חברת האקדמיה זוכת פרס נובל פרופ' עדה יונת ,פרופ' טימור באזוב מהטכניון -
מכון טכנולוגי לישראל ופרופ' נטלי בלבן מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
בריטניה
בחודש נובמבר  2021ביקר בבית האקדמיה שגריר בריטניה בישראל מר ניל ויגן
( .)H.E. Ambassador Neil Wigan OBEהוא נועד עם נשיא האקדמיה פרופ'
הראל ,עם סגניתו פרופ' פינקלברג ,עם לשעבר נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן
ולשעבר נשיא האקדמיה פרופ' מנחם יערי וכן עם יו"ר החטיבה למדעי הרוח פרופ'
סרג'יו הרט.
החברה המלכותית הבריטית
()Royal Society

בחודש מרס ביקר פרופ' הראל בחברה
המלכותית הבריטית בלונדון ונפגש
שם עם המנכ"לית ד"ר ג'ולי מקסטון
( ,)Dr. Julie Maxtonעם מזכיר
קשרי החוץ בחברה פרופ' סר רובין
גריימס ()Prof. Sir Robin Grimes
ועם נשיא החברה הקודם ,זוכה פרס
נובל סר ונקי רמקרישנן (Sir Venki
.)Ramakrishnan
האקדמיה הבריטית
()The British Academy

במהלך ביקורו בלונדון בחודש מרס ביקר
פרופ' הראל באקדמיה הבריטית ושוחח
עם סגן הנשיא פרופ' סיימון גולדהיל
( )Prof. Simon Goldhillעל פיתוח
הקשרים בין שתי האקדמיות.
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גרמניה
בחודש דצמבר  2021ביקרו בבית
האקדמיה שגרירת גרמניה בישראל ד"ר
סוזנה ואזום–ריינר (H.E. Ambassador
)Dr. Susanna Wasum-Rainer
ונספחת המדע בשגרירות גרמניה ד"ר
ברברה זיימץ (.)Dr. Barbara Seimetz
הן שוחחו עם נשיא האקדמיה פרופ'
הראל ועם לשעבר יושב ראש החטיבה

נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל ושגרירת גרמניה
בישראל ד"ר סוזנה ואזום–ריינר בתערוכת "'בית ועד
לחכמים' 60 :שנות מדע ודעת" בבית האקדמיה

למדעי הטבע ,חבר האקדמיה פרופ' איתמר וילנר ,על הקשרים המדעיים בין גרמניה
לישראל ועל חשיבות קידומם של שיח מדעי וקבלת החלטות המבוססים על עובדות
בחברה ובממשל.
האקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים  -לאופולדינה
()Leopoldina – National Academy of Sciences

בחודש מרס ,כחלק מסבב פגישות באקדמיות עמיתות באירופה ,ביקר נשיא האקדמיה
פרופ' הראל באקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים  -לאופולדינה שבברלין ונועד עם
הנשיא פרופ' גרלד האוג ( )Prof. Gerald Haugועם סגניתו פרופ' אולה בונאס
( .)Prof. Ulla Bonasבין השאר הוא שוחח עימם על המשך סדרת הסימפוזיונים
המשותפים במדעי המוח ועל שיתופי פעולה נוספים בין האקדמיות.
בחודש יוני  2021ערכה האקדמיה כינוס מקוון בן יומיים בשיתוף האקדמיה הלאומית
הגרמנית למדעים  -לאופולדינה והאקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית
( ,)NASבנושא דיגיטציה ודמוקרטיה .הובילו את הכינוס מטעם האקדמיה חבר
האקדמיה פרופ' שמעון אולמן ופרופ' מיכאל בירנהק מאוניברסיטת תל אביב.

מימין :נשיא הלאופולדינה פרופ' גרלד האוג ,נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל וסגנית נשיא הלאופולדינה
פרופ' אולה בונאס במעמד חתימה על ספר האורחים .צילוםMarkus Scholz for the Leopoldina :
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האקדמיה למדעים של ברלין–ברנדנבורג
()Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities – BBAW

בחודש מרס ביקר בבית האקדמיה נשיא האקדמיה למדעים של ברלין–ברנדנבורג
פרופ' כריסטוף מרקשיס ( .)Prof. Christoph Markschiesהוא נפגש עם נשיא
האקדמיה פרופ' הראל ועם סגנית הנשיא פרופ' פינקלברג ודן עימם בהמשך שיתופי
הפעולה רבי השנים בין האקדמיות.

מימין :פרופ' כריסטוף מרקשיס ,נשיא האקדמיה למדעים של ברלין–ברנדנבורג ,נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל

הונגריה
האקדמיה ההונגרית למדעים
()Hungarian Academy of Sciences

שיתוף הפעולה עם האקדמיה למדעים
של הונגריה הניב השנה שני כינוסים בני
יומיים לציון  100שנים למותו של חוקר
האסלאם היהודי–הונגרי הנודע יצחק
גולדציהר ,בהובלת חבר האקדמיה פרופ'
יוחנן פרידמן .הכינוס

הראשון נערך

בחודש נובמבר  2021בבודפשט ,והכינוס

פרופ' טומאש טוארן בכינוס המשותף ישראל—
הונגריה

השני נערך בחודש אפריל בירושלים ,בהשתתפות סגנית נשיא האקדמיה פרופ'
פינקלברג ,חברי האקדמיה פרופ' סימון הופקינס ופרופ' איתן קולברג .כן השתתפו
חוקרות וחוקרים ישראלים והונגרים.
מדענים שביקרו בישראל במהלך השנה על פי ההסכם בין האקדמיות:
Dr. Adam Bollok, Archaeology
מדענים שביקרו בהונגריה במהלך השנה על פי ההסכם בין האקדמיות:
עדי זיו–אסודרי ,ארכאולוגיה ,אוניברסיטת בר–אילן
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טייוואן
בחודש נובמבר  2021ביקרו באקדמיה ד"ר
טינג–אן ואנג (,)Dr. Ting-An Wang
מנהל החטיבה למדעים ולטכנולוגיה
במשרד הכלכלה והתרבות של טאיפיי
בתל אביב ,ומזכיר החטיבה סו–פנג צ'נג
( .)Hsufeng Chengהם דנו עם נשיא
האקדמיה פרופ' הראל בקידום שיתוף
הפעולה המדעי בין טייוואן לישראל.

נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל ומנהל החטיבה
למדעים וטכנולוגיה במשרד הכלכלה והתרבות של
טאיפיי בתל אביב ,ד"ר טינג–אן ואנג

צ'כיה
האקדמיה הצ'כית למדעים
()Czech Academy of Sciences

בחודש מאי נערכה בפראג סדנה בשיתוף
האקדמיה הצ'כית למדעים ,שכותרתה
"חוק בין מדינה להיסטוריה" .הובילה
את הסדנה לשעבר נשיאת האקדמיה
פרופ' נילי כהן ,והשתתפו בה חברי
האקדמיה פרופ' יצחק אנגלרד ופרופ'
דניאל פרידמן ,פרופ' גור אלרואי ,רקטור
אוניברסיטת חיפה ,פרופ' גיא מירון,
המשנה לעניינים אקדמיים באוניברסיטה

לשעבר נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ונשיאת
האקדמיה הצ'כית למדעים פרופ' אווה זאזימלובה
( .)Prof. Eva ZažímalováצילוםCzech Academy of :
Sciences

הפתוחה וכן חוקרים צ'כים.
רומניה
האקדמיה הרומנית
()Romanian Academy

מדענים שביקרו בישראל במהלך השנה על פי ההסכם בין האקדמיות:
Dr. Ines Grigorescu, Environment
Bianca Mitrica, Environment
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 > 5.2המרכז האקדמי הישראלי בקהיר
המרכז האקדמי הישראלי בקהיר הוקם בשנת  1982על ידי האקדמיה ביוזמת המוסדות
להשכלה גבוהה והחברה המזרחית הישראלית .הקמת המרכז באה בעקבות הסכם התרבות
בין ישראל למצרים ממרס  .1979האקדמיה מפעילה את המרכז במימון ות"ת .מאוקטובר
 2006מנהל את המרכז פרופ' גבריאל מ' רוזנבאום ,שתחומי התמחותו הם הלשון ,הספרות
והתרבות של מצרים המודרנית.
משימתו ההיסטורית העיקרית של המרכז האקדמי בקהיר היא להדק את הקשרים בין האוניברסיטאות
שבמצרים לאלה שבישראל ובין חוקרים משתי המדינות ,לסייע להם להשיג חומר מספריות ומארכיונים
בנושאי מחקרם ולטפח מחקרים משותפים.
מספר המבקרים המקומיים במרכז ידע תנודות עם השנים ,ותמיד הושפע ממצב היחסים בין ישראל
למצרים ולשכנותיה האחרות וכן מאירועים פוליטיים אחרים במזרח התיכון .בשנה האחרונה ,בשל מגפת
הקורונה ,נסגר המרכז לסירוגין ,או פעל במתכונת מצומצמת ,כמו מוסדות דומים אחרים בקהיר.
בחודש נובמבר  2021קיים המרכז לראשונה אירוע מקוון .באירוע נשא הרצאה חבר האקדמיה פרופ' משה
בר–אשר ,נשיא האקדמיה ללשון העברית ,והשתתפו בו צופים ממצרים ,מישראל וממדינות נוספות.
המרכז מפעיל ספרייה בעלת קטלוג מקוון לשירותם של חוקרים ושל סטודנטים ומאפשר גם הזמנת חומר
עיוני מישראל עבור חוקרים וסטודנטים.

לאתר המרכז האקדמי הישראלי בקהיר >

 > 5.3קשרים עם מוסדות בין–לאומיים

האקדמיה מייצגת את ישראל בארגוני־גג מדעיים בין־לאומיים ,כגון המועצה הבין־לאומית למדע
( ,)International Science Council - ISCובאמצעות נציגיה היא מייצגת את ישראל בוועדות תחומיות
באיגודי המדע השונים של ארגוני המדע הבין־לאומיים ומשלמת את דמי החבר שלהן.
המועצה הבין–לאומית למדע
()International Science Council – ISC

המועצה הביןלאומית למדע ( )ISCהיא ארגון לא־ממשלתי כלל־עולמי
שחברים בו  40איגודים מדעיים בין־לאומיים ויותר מ־ 140ארגונים
מדעיים לאומיים ואזוריים ,כולל אקדמיות ומועצות מחקר.

79

דין וחשבון שנתי > תשפ“ב 20222021

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים > פרק  > 5קשרים ביןלאומיים

מדענים ישראלים מכהנים ב־ ISCבתפקידים בכירים בכמה איגודים .נשיא האקדמיה מייצג את האקדמיה
בכינוסי המועצה הכללית של ה־ ISCוממנה נציגים לוועדות ולאיגודים הבין־לאומיים המסונפים ל־ISC
כאשר יש עניין בדבר מבחינת קידום המדע בישראל .הנציג מדווח לארגונים אלו על הנעשה בישראל ומעדכן
את המדענים בישראל בכל הנוגע לתוכניות בין־לאומיות בתחומי מחקרם .האקדמיה תומכת בתשלום דמי
החבר השנתיים הישראליים באיגודים הבין־לאומיים של .ISC

איגודים מדעיים בין–לאומיים המסונפים ל– ISCוהנציגים של ישראל בהם
הנציג

שם האיגוד

IAU

האיגוד הבין־לאומי לאסטרונומיה

פרופ׳ שי צוקר

IBRO

האיגוד הבין־לאומי לחקר המוח

יו״ר החטיבה למדעי הטבע של האקדמיה
הלאומית פרופ׳ ידין דודאי

IGU

האיגוד הבין־לאומי לגאוגרפיה

פרופ׳ מיכאל סופר

IMU

האיגוד הבין־לאומי למתמטיקה

חבר האקדמיה הלאומית פרופ׳ גיל קלעי

IUBS

האיגוד הבין־לאומי למדעים ביולוגיים

חבר האקדמיה הלאומית פרופ׳ יוסי לויה

IUCr

האיגוד הבין־לאומי לקריסטלוגרפיה

ד״ר מיכל הראל

IUGG

האיגוד הבין־לאומי לגאודזיה ולגאופיזיקה

פרופ׳ קולין פרייס

IUGS

האיגוד הבין־לאומי למדעי הגאולוגיה

פרופ׳ סיגל אברמוביץ׳

 IUHPSTהאיגוד הבין־לאומי להיסטוריה ולפילוסופיה
של המדע

פרופ׳ יעל השילוני־דולב
וד"ר נורית קירש

IUIS

האיגוד הבין־לאומי לאימונולוגיה

פרופ׳ מירה ברדה־סעד

IUMS

האיגוד הבין־לאומי למיקרוביולוגיה

פרופ׳ אליאורה רון

IUNS

האיגוד הבין־לאומי למדעי התזונה

פרופ׳ אליוט בארי

 IUPABהאיגוד הבין־לאומי לביופיזיקה טהורה ושימושית פרופ׳ אירית שגיא
 IUPACהאיגוד הבין־לאומי לכימיה טהורה ושימושית פרופ׳ אהוד קינן
 IUPAPהאיגוד הבין־לאומי לפיזיקה טהורה ושימושית

פרופ' ירון עוז

 IUPharהאיגוד הבין־לאומי לפרמקולוגיה
בסיסית וקלינית

פרופ' פרנצ'סקה לוי–שפר

IUPS

האיגוד הבין־לאומי למדעים פיזיולוגיים

 IUTAMהאיגוד הבין־לאומי למכניקה תאורטית
ושימושית
URSI

80

האיגוד הבין־לאומי למדעי הרדיו

דין וחשבון שנתי > תשפ“ב 20222021

פרופ' נתן דסקל
פרופ' ראובן שגב
פרופ' אהוד היימן
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ועדות בין–תחומיות והנציגים של ישראל בהן
הנציג

שם הוועדה

CODATA

הוועדה לנתונים מדעיים וטכנולוגיים

פרופ' ניב אחיטוב

COSPAR

הוועדה לחקר החלל

פרופ' מוריס פודולק

INQUA

הוועדה הבין־לאומית לחקר הרביעון

חבר האקדמיה הצעירה פרופ' איתי הלוי

SCOPE

הוועדה המדעית לבעיות איכות הסביבה פרופ' תמר דיין

SCOR

הוועדה המדעית לחקר האוקיאנוגרפיה

חבר האקדמיה הלאומית פרופ' דניאל ויס

SCOSTEP

הוועדה המדעית הבין־לאומית לחקר
האינטראקצייה הפיזיקלית של השמש
עם הארץ

פרופ' קולין פרייס

מדענים ישראלים נושאי תפקידים בכירים בארגונים המשויכים ל– ISCאו בארגוני מדע ביןלאומיים
הנציג

תפקיד

שם הארגון

IUMS

האיגוד הבין־לאומי למיקרוביולוגיה

פרופ' אליאורה רון

נשיאה

IUPAC

האיגוד הבין–לאומי לכימיה טהורה
ושימושית

פרופ' אהוד קינן

נשיא

IUPhar

האיגוד הבין־לאומי לפרמקולוגיה
בסיסית וקלינית

פרופ' פרנצ'סקה
לוי–שפר

חברה בוועד המנהל,
נשיאת המשנה של
הארגון ומייסדת
ויו"ר תחום
האימונופרמקולוגיה

IUTAM

האיגוד הבין–לאומי למכניקה
תאורטית ושימושית

פרופ' לסלי
בנקס–סילס

חברת ועדת הכינוסים

כל האקדמיות האירופיות
( )All European Academies – ALLEA

ארגון זה ,שנוסד בשנת  ,1994משמש גוף מקשר ומתאם בין האקדמיות .האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים פועלת בו במעמד של חברה מייסדת .בחודש מאי השתתפה לשעבר נשיאת האקדמיה פרופ' נילי
כהן בישיבת האספה הכללית של הארגון שנערכה בבריסל .פרופ' כהן נועדה עם נשיא הארגון פרופ' אנטוניו
לופריינו ( ,)Prof. Antonio Loprienoוכן הציגה במושב שהוקדש לאקדמיות צעירות את חשיבותה של
האקדמיה הצעירה בישראל ואת תרומתה המשמעותית .פרופ׳ כהן השתתפה גם במושב בנושא שוויון ,מגוון
והכלה בייעוץ מדעי ,שבו תיארה את משימת הייעוץ המוטלת על האקדמיה ואת אופן העבודה על הדוח
"איכות חיים בת–קיימה בישראל" ,שפרסמה האקדמיה בשנת .2021
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איגוד האקדמיות הבין–לאומי
()Union Académique Internationale – UAI

תפקידו של האיגוד לקדם שיתוף פעולה בין־לאומי בתחומי מחקר במדעי הרוח והחברה .חברות בו יותר
משלושים מדינות .השנה סיימה את תפקידה בייצוג ישראל באיגוד סגנית נשיא האקדמיה פרופ' מרגלית
פינקלברג ,ולמן מרס  2021משמשת בתפקיד חברת האקדמיה פרופ' בילי מלמן.
רשת האקדמיות הבין–לאומיות
()InterAcademy Partnership – IAP

הארגון משמש רשת לא פורמלית של אקדמיות לאומיות ועושה להגברת מודעותו של הציבור לענייני מדע.
אקדמיה אירופית
()Academia Europaea

ארגון הפועל כאקדמיה כללאירופית .עם חבריו נמנים  27מחברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
הפורום האסטרטגי האירופי לתשתיות מחקר
()European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI

 ESFRIהוא גוף עצמאי העוסק בייעוץ ובהתוויית אסטרטגיה בנושאי תשתיות מדע אירופיות ,ולאחרונה גם
בהערכת ביצועים ואיתנות של תשתיות מדע קיימות .חברים בו ,בזכויות שוות ,נציגי מדינות האיחוד האירופי,
נציבות האיחוד והמדינות הנלוות ,כולל ישראל .ה"מוצר" העיקרי ,אך לא בלעדי ,של  ESFRIהוא "מפת דרכים"
לתשתיות מדע אירופיות ,המתפרסמת אחת לשלוש שנים .להחלטותיו ולהערכותיו של  ESFRIמשקל רב
בהתוויית מדיניות המדע של האיחוד האירופי ושל מדינות רבות ESFRI .עוסק לא רק בתשתיות פיזיות של
"מדע גדול" ,כגון מאיצים וטלסקופים גדולים ,אלא גם בתשתיות כגון מאגרי מידע ואוספים ובקבוצות מחקר
ביןלאומיות ממוקדותנושא ,כגון השואה ,אקולוגיה ומזון .חבר האקדמיה פרופ' ישעיהו (אישי) טלמון הוא
נציג ישראל ב.ESFRI
התאחדות האקדמיות והחברות המדעיות באסיה
()Association of Academies and Societies of Sciences in Asia – AASSA

ישראל נמנית עם מייסדי התאחדות האקדמיות והחברות המדעיות באסיה ,המשמשת גוף מקשר ומתאם בין
האקדמיות ביבשת זו .לשעבר נשיאת האקדמיה פרופ' רות ארנון כיהנה בעבר כנשיאת הארגון.
רשת האקדמיות של אירופה והים התיכון
(European Mediterranean Academies Network [EMAN] – Inter-Academic
)Group for Development

הרשת הוקמה ביוזמת האקדמיה הצרפתית למדעים ,והאקדמיה הישראלית הצטרפה כחברה מייסדתEMAN .
עוסקת בקידום שיתוף פעולה מדעי ואקדמי בין אירופה לבין מדינות יםתיכוניות .חבר האקדמיה פרופ'
יוחנן פרידמן מייצג את האקדמיה במועצה הכללית של הרשת ,וב־ 2016הוא נבחר לסגן נשיא הארגון .פרופ'
פרידמן הוביל מיזם אשר מטרתו לקטלג ספרות עברית שתורגמה לערבית וספרות ערבית שתורגמה לעברית.

82

דין וחשבון שנתי > תשפ“ב 20222021

