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9

הרצאות ,כינוסים ואירועים ביוזמת האקדמיה

במסגרת תפקידה המוגדר בחוק — "לטפח ולקדם פעילות מדעית" — האקדמיה עורכת הרצאות ,כינוסים
וימי עיון .רבים מהאירועים פתוחים לקהל הרחב .השנה בשל מגבלות מגפת הקורונה היו כמה מהאירועים
מקוונים (בפרק זה מצוינים האירועים שיזמה האקדמיה מיוני  2021עד אמצע יוני .)2022
* לצפייה בהרצאות המוקלטות יש ללחוץ על הקישור בשם האירוע

יום שלישי ,ערב נר שלישי של חנוכה תשפ״ב ( 30בנובמבר )2021

האספה הכללית הפתוחה תשפ"ב
טקס הצטרפותם של החברות והחברים החדשים לאקדמיה והרצאותיהם

פרופ' ינון בן־נריה
חיפוש אחר נקודות תורפה בתאים סרטניים
פרופ' מוחמד חאג' יחיא
חשיפתם של בני נוער בישראל לאלימות בקהילה:
ממדי הבעיה והשלכותיה הפסיכולוגיות
פרופ' ישעיהו (אישי) טלמון
אנליזה ננו־מבנית של נוזלים מורכבים באמצעות מיקרוסקופיית
אלקטרונים בטמפרטורה קריוגנית
פרופ' נירה ליברמן
העצים והיער :על מרחק פסיכולוגי והפשטה
פרופ' מארן ר' ניהוף
יהודים ,הודים ואלכסנדר מוקדון :קווים לשיח בין־תרבותי
פרופ' סמי סמוחה
ערבים ויהודים במדינה יהודית ודמוקרטית
פרופ' שרית קראוס
שיתוף פעולה בין מערכות מחשב אינטליגנטיות לאנשים
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כינוסים וימי עיון

יו"ר :פרופ' בנימין איזק ,פרופ' יוסף גייגר ,פרופ' דבורה
גרא ,פרופ' גבריאל דנציג ,פרופ' חנה כותן ,פרופ' גדליה

ט"ו בסיוון תשפ"א ( 26במאי )2021

סטרומזה ,פרופ' יונתן פרייס ,פרופ' רחל צלניק–אברמוביץ,

ההרצאה השנתית לזכרו של פרופ' שלמה פינס

פרופ' חנה רוזן ,פרופ' יואב רינון ,פרופ' דוד שפס

Terms and Trends in Thirteenth-Century
Jewish Philosophy: The Quest for Certainty
and the Impact of Maimonides
מרצהDr. Resianne Fontaine :

מרצה אורחProf. Niall W. Slater :

כ"ח בסיוון תשפ"א ( 8ביוני )2021
המפגש הרביעי בסדרת המפגשים הדו־לאומיים
ישראל—סין בנושא ננוטכנולוגיה
Nanomedicine and Nanobiology

יו"ר :פרופ' איתמר וילנר ,פרופ' יעל חניןProf. ,
Aiguo Wu
מנחה :פרופ' שולמית לבנברג
משתתפים :פרופ' עפרה בני ,פרופ' אהוד בנין,
Prof. Mingyuan Gao, Prof. Guangjun Nie

משתתפים :פרופ' דניאלה דוויק ,פרופ' אורי יפתח,
פרופ' מארן ר' ניהוף ,פרופ' מרגלית פינקלברג,
ד"ר טדי פסברג ,פרופ' אנדריאה רוטשטיין,
Dr. Daniel Anderson, Prof. Han Baltussen,
Prof. Deborah Beck, Dr. Łukasz Berger, Dr.
Ronald Blankenborg, Prof. Dr. Lisa Cordes,
Dr. Giulia Donelli, Prof. Manuela Giordano,
Prof. Massimo Giuseppetti, Dr. Christopher
Haddad, Prof. Dr. Alexander Kirichenko,
Prof. Aaron Koller, Dr. Chiara Militello, Prof.
Elizabeth Minchin, Dr. Evgenia Moiseeva,
Prof. Raymond F. Person Jr., Dr. Sonia
Pertsinidis, Prof. Jordi Redondo, Prof. Ruth

כ"ט בסיוון תשפ"א ( 9ביוני )2021

Scodel, Hossein Sheikh, Dr. Il-Kweon Sir,

המפגש התשיעי בסדרת מפגשי "בשערי האקדמיה"

Prof. Jan Skarbek-Kazanecki, Dr. Rodrigo

בנושא "תגליות"

Verano, Dr. Daniel Wendt

תגליות בהיסטוריה של המגפות

יו"ר :פרופ' ישראל ברטל
משתתפים :ד"ר אוריאל גלמן ,פרופ' ערן דולב

י"ב—י"ג בתמוז תשפ"א ( 23—22ביוני)2021 ,
Digitization and Democracy

סימפוזיון משותף לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,
לאקדמיה הלאומית למדעים של גרמניה  -לאופולדינה
ולאקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית
יו"ר :פרופ' קרין נהוןDr. Urs Gasser ,
מנחהJennifer Sarah Boone :
ד"ר אוריאל גלמן במפגש "תגליות בהיסטוריה של המגפות"

משתתפים :פרופ' ניבה אלקין קורן ,פרופ' מיכאל
בירנהק ,פרופ' ענת בן־דוד ,פרופ' שפרירה גולדוסר,

י'—י"ג בתמוז תשפ"א ( 23—20ביוני )2021
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ד"ר ליאור זלמנסוןProf. Johannes Buchmann ,

Orality and Literacy XIV: Textualization

Prof. Cynthia Dwork, Prof. Jamal Greene,

ברכות :פרופ' סרג'יו הרט ,פרופ' רחל צלניק–אברמוביץ,

Prof. Andreas Hepp, Prof. Lisa Herzog,

פרופ' דנה שלו

Prof. Frank Pasquale, Prof. Gerhard Weikum
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י"ט בתמוז תשפ"א ( 29ביוני )2021
בחינת איזונים בשעת משבר לאומי

ברכות :פרופ' נילי כהן
יו"ר :פרופ' דוד הד ,פרופ' משה הלברטל ,פרופ' נירה
ליברמן ,פרופ' פייסל עזאיזה
משתתפים :ד"ר אלכס אלטשולר ,משה בר סימן טוב,
פרופ' אלון הראל ,פרופ' טל ז'רסקי ,ד"ר נחומי יפה,
עו"ד נעמה מטרסו ,פרופ' דני פילק ,סרג' קורשיא,
ד"ר מעין קציר
כ"ד באב תשפ"א ( 2באוגוסט )2021
סימפוזיון פרסי בלווטניק למדענים צעירים בישראל
Science of Tomorrow

ברכות :פרופ' נילי כהןProf. Nicholas B. Dirks ,
יו"ר :פרופ' עדי קמחי ,פרופ' מוטי שגב
משתתפים :פרופ' איגור אוליצקי ,פרופ' ארז ברג ,פרופ'
יוסי יובל ,פרופ' עמנואל לוי ,פרופ' תמר ציגלר ,פרופ'
רפאל קליין ,פרופ' עדו קמינר ,פרופ' גיא רוטבלום,
פרופ' עודד רכבי

ז' בתשרי תשפ"ב ( 13בספטמבר )2021
ערב עיון לזכר חבר האקדמיה פרופ' יעקב בלידשטיין
במלאת שנה לפטירתו

ברכות :פרופ' מרגלית פינקלברג
יו"ר :פרופ' משה אידל
משתתפים :ד"ר משה בלידשטיין ,פרופ' מיכל בר־אשר
סיגל ,פרופ' עדיאל קדרי ,פרופ' חיים קרייסל
ה' במרחשוון תשפ"ב ( 11באוקטובר )2021
יום עיון לכבוד חבר האקדמיה פרופ' עמנואל טוב
בהגיעו לגבורות

ברכות :פרופ' דוד הראל
יו"ר :פרופ' משה בר־אשר ,פרופ' דבורה דימנט ,פרופ'
שרה יפת ,פרופ' שמחה קוגוט
משתתפים :פרופ' יונתן בן־דב ,ד"ר ליאור גוטליב,
פרופ' רוני גולדשטיין ,ד"ר שירה גולני ,פרופ' עמנואל
טוב ,ד"ר לאה מזור ,פרופ' נועם מזרחי ,פרופ' מיכאל
סיגל ,ד"ר טובה פורטי

מימין :פרופ' תמר זיגלר ,פרופ' ארז ברג ,פרופ' עודד רכבי וחבר האקדמיה
פרופ' מוטי שגב במהלך סימפוזיון פרסי בלווטניק

י' באלול תשפ"א ( 18באוגוסט )2021
סמינר אדמס לשנים תש"ף ותשפ"א

מרצה אורח :פרופ' דניאל חיימוביץ
משתתפים :מר סילבן אדמס ,פרופ' משה אורן ,פרופ'
רות ארנון ,פרופ' נילי כהן
סמינר אדמס השנתי כלל את טקס הענקת מלגות
אדמס לארבעה־עשר דוקטורנטים חדשים ,שבעה לכל
מחזור ,החוקרים בתחומי מדעי הטבע ,המתמטיקה,
מדעי המחשב ומדעי ההנדסה .כמו כן כלל הסמינר את
טקס הענקת מלגות רות ארנון.
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חבר האקדמיה פרופ' עמנואל טוב במהלך יום העיון לכבוד הגעתו לגבורות

י"ב במרחשוון תשפ"ב ( 18באוקטובר )2021
ערב עיון לזכר חבר האקדמיה פרופ' יהושע בלאו
במלאת שנה לפטירתו

ברכות :פרופ' דוד הראל
יו"ר :פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן
משתתפים :פרופ' חגי בן־שמאי ,פרופ' סימון הופקינס,
יעל מרגליות (בלאו) ,פרופ' עפרה תירוש־בקר
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י"ט במרחשוון תשפ"ב ( 25באוקטובר )2021
ערב עיון לזכר חבר האקדמיה פרופ' זאב שטרנהל
במלאת שנה לפטירתו

דברי פתיחה :פרופ' דוד הראל
יו"ר :פרופ' אבישי מרגלית

י"ג בכסלו תשפ"ב ( 17בנובמבר )2021
כלכלה התנהגותית וכלכלה

ברכות :פרופ' דוד הראל
יו"ר :פרופ' סרג'יו הרט
מרצה :פרופ' ישראל אומן

משתתפים :פרופ' שלמה אבינרי ,פרופ' שולמית וולקוב,
ד"ר ראיף זריק ,ד"ר יעל שטרנהל
כ"א במרחשוון תשפ"ב ( 27באוקטובר )2021
המפגש הראשון בסדרת המפגשים "בשערי האקדמיה"
בנושא "חופש"
חופש הפרט

ד' בטבת תשפ"ב ( 8בדצמבר )2021
המפגש השני בסדרת המפגשים "בשערי האקדמיה"
בנושא "חופש"
חופש הבחירה

יו"ר :פרופ' מרגלית פינקלברג
משתתפים :פרופ' ליעד מודריק ,פרופ' פניה עוז־
זלצברגר ,פרופ' ישי רוזן־צבי

יו"ר :פרופ' נילי כהן
משתתפים :רב־ניצב (בדימוס) רוני אלשיך ,פרופ' אהרן
ברק ,פרופ' דניאל פרידמן

מימין :פרופ' ישי רוזן־צבי ,פרופ' פניה עוז־זלצברגר ,פרופ' ליעד מודריק
וסגנית נשיא האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג במפגש על חופש
הבחירה

י"א—י"ב בטבת תשפ"ב ( 16—15בדצמבר )2021
כינוס בין־לאומי לזכרה של חברת האקדמיה פרופ'
רב־ניצב (בדימוס) רוני אלשיך במפגש על חופש הפרט

כ"ח במרחשוון תשפ"ב ( 3בנובמבר )2021
יום עיון בנושא יוסף חיים ברנר ויצירתו לציון שנת
המאה להירצחו

ברכות :פרופ' דוד הראל
יו"ר :פרופ' ישראל ברטל ,פרופ' אבנר הולצמן ,פרופ'
נילי כהן
משתתפים :פרופ' חיים באר ,ד"ר דינה ברדיצ'בסקי,
פרופ' נורית גוברין ,פרופ' אריאל הירשפלד ,פרופ'
יונתן מאיר ,פרופ' דן מירון ,ד"ר לילך נתנאל ,ד"ר רפי
צירקין סדן ,פרופ' אניטה שפירא
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רות גביזון :לאומיות וליברליזם ,יהדות ודמוקרטיה

בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ון ליר
בירושלים
ברכות :פרופ' דוד הראל
יו"ר :ד"ר נטע ברק־קורן ,פרופ' יואב דותן ,פרופ' נילי
כהן ,פרופ' שי לביא ,פרופ' דניאל פרידמן
משתתפים :פרופ' שלמה אבינרי ,ד"ר אימן אגבאריה,
פרופ' ניבה אלקין קורן ,פרופ' יפעת ביטון ,דורון גביזון,
פרופ' אמל ג'מאל ,ד"ר דפנה גץ ,ד"ר תמר הוסטובסקי־
ברנדס ,פרופ' רבקה וייל ,פרופ' נטע זיו ,פרופ' אלכסנדר
יעקובסון ,פרופ' מנחם מאוטנר ,פרופ' גדעון ספיר,
פרופ' דוד קרצמר ,פרופ' יולי תמירProf. Anita Allen ,
Prof. Michael Walzer
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י"ב בטבת תשפ"ב ( 16בדצמבר )2021
יום עיון לכבוד חבר האקדמיה פרופ' צבי בן־אברהם

כ"ה בטבת תשפ"ב ( 29בדצמבר )2021
יום עיון לכבוד חבר האקדמיה פרופ' מיכאל רבין

בהגיעו לגבורות :תהליכים טקטוניים באזורנו והשפעתם

בהגיעו לגיל 90

על האדם

יו"ר :פרופ' דוד הראל

ברכות ודברי פתיחה :ח"כ ד"ר בני בגין ,פרופ' אילנה ברמן־

משתתפים :פרופ' יהונתן אומן ,פרופ' מיכאל בן־אור,

פרנק ,פרופ' ידין דודאי ,פרופ' שמואל (שמוליק) מרקו

פרופ' שפרירה גולדוסר ,פרופ' נתי ליניאל ,פרופ' טל רבין

יו"ר :פרופ' אורי שטנר
משתתפים :ד"ר דני בן־אברהם ,פרופ' צבי בן־אברהם,
פרופ' יוסי בן־ארצי ,פרופ' צבי גרפונקל ,פרופ' שמואל
(שמוליק) מרקו ,פרופ' יוסי קלפטר ,פרופ' יואל רק,
פרופ' מוטי שטייןProf. Tina Niemi ,

חבר האקדמיה פרופ' מיכאל רבין ורעייתו רותי ביום העיון לכבוד הגעתו
לגיל 90

ג' בשבט תשפ"ב ( 5בינואר )2022
המפגש השלישי בסדרת המפגשים "בשערי האקדמיה"
חבר האקדמיה פרופ' צבי בן־אברהם ביום העיון לכבוד הגעתו לגבורות

בנושא "חופש"
חופש העיתונות

י"ח בטבת תשפ"ב ( 22בדצמבר )2021
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מתארחת

יו"ר :פרופ' סרג'יו הרט
משתתפים :אלוף בן ,אור־לי ברלב ,השופט חנן מלצר

במכללה האקדמית תל־חי למפגש בנושא "תגליות"

דברי פתיחה :פרופ' סנאית תמיר
יו"ר :פרופ' דוד הראל
משתתפים :פרופ' יורם בילו ,פרופ' אסיה רולס

ד' בשבט תשפ"ב ( 6בינואר )2022
ערב עיון לזכר חבר האקדמיה פרופ' רוני אלנבלום
במלאת שנה לפטירתו :המעבר מן התקופה הביזנטית
לתקופה המוסלמית הקדומה בין מדעי הרוח למדעי הטבע

י"ט בטבת תשפ"ב ( 23בדצמבר )2021
הכינוס השנתי ה־ 12ויריד התעסוקה של מרכז הקשר
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יו"ר :פרופ' ב"ז קדר
מנחי הפאנל :פרופ' צבי בן־אברהם ,פרופ' גיא בר־עוז

מנחה :בת־שבע שור

משתתפים :פרופ' גדעון אבני ,ד"ר אלכס אלטשולר,

ברכות :פרופ' מרגלית פינקלברג

מאיה אלנבלום ,ד"ר רויטל בוקמן ,פרופ' מירה בר־

מרצה אורח :פרופ' מרדכי (מוטי) שגב

מטיוס ,ד"ר אנה גוטגרץ ,ד"ר גיל גמבש ,ד"ר דפנה

משתתפים :פרופ' חיה לורברבאום־גלסקי ,ד"ר אביעד

לנגוט ,ד"ר לי מרדכי ,פרופ' מוטי שטיין ,פרופ' גדעון

סטולמן ,ג'סיקה סטרווייס ,אלירז שור

שלח־לביא
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כ"ג בשבט תשפ"ב ( 25בינואר )2022
ביטחון תזונתי ומגפת הקורונה

ברכות :פרופ' דוד הראל
יו"ר :פרופ' אליוט בארי
משתתפים :פרופ' רונית אנדוולט ,פרופ' אליוט בארי,
פרופ' אהרון טרואן ,ד"ר תמר מקוב
כ' באדר א' תשפ"ב ( 21בפברואר )2022
ערב עיון לזכר נשיא האקדמיה לשעבר פרופ' אפרים

י' באדר ב' תשפ"ב ( 13במרס )2022
כ"ה באדר ב' תשפ"ב ( 28במרס )2022
ערבי עיון מקוונים בנושא סולידריות וחיסונים
ערב העיון הראשון
בין סולידריות לזכויות אדם במגפת הקורונה

דברי פתיחה :פרופ' שי לביא
מנחה :ד"ר חגי בועז
משתתפים :פרופ' דני פילק ,ד"ר שלי קמין פרידמן

אלימלך אורבך

ערב העיון השני

במלאת שלושים שנה לפטירתו

"עניי עירך קודמים"? סולידריות מקומית ,אזורית ועולמית

יו"ר :פרופ' משה בר־אשר ,פרופ' דוד הראל ,פרופ'

מנחה :פרופ' נדב דוידוביץ'

דוד רוזנטל

משתתפים :ד"ר זוהר לדרמן ,ד"ר דורית ניצן,

משתתפים :ד"ר תהילה אליצור ,פרופ' יהושע יורטנר,

ד"ר ענת רוזנטל

פרופ' ורד נעם ,פרופ' שמחה עמנואל ,פרופ' עמיחי
רדזינר ,פרופ' רמי ריינר

כ' באדר ב' תשפ"ב ( 23במרס )2022
המפגש הרביעי בסדרת המפגשים "בשערי האקדמיה"

כ"ט באדר א' תשפ"ב ( 2במרס )2022
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מתארחת

בנושא "חופש"
החופש האקדמי

במכללה האקדמית תל־חי למפגש שני בנושא "תגליות"

יו"ר :פרופ' דוד הראל

דברי פתיחה :פרופ' אליעזר שלו

משתתפים :פרופ' משה הלברטל ,פרופ' מרים פאוסט,

יו"ר :פרופ' דוד הראל

פרופ' אריאל פורת

משתתפים :פרופ' אברהם הרשקו ,פרופ' נירה ליברמן
ז' באדר ב' תשפ"ב ( 10במרס )2022
תשתיות גדולות באסטרופיזיקה — מיזם הצטרפות
ישראל ל־)European Southern Observatory (ESO

ברכות :פרופ' עודד אהרונסון ,פרופ' ידין דודאי
יו"ר :פרופ' עודד אהרונסון
משתתפים :פרופ' עודד אהרונסון ,תא"ל (מיל׳) אורי
אורון ,ד"ר שגיא בן־עמי ,פרופ' אבישי גל־ים ,ד"ר אסף
חרש ,פרופ' רשף טנא ,פרופ' צבי מזא"ה ,פרופ' דן מעוז,
ד"ר אודי נצר ,פרופ' צבי פירןProf. Reinhard Genzel ,
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כ"ח באדר ב' תשפ"ב ( 31במרס )2022
אי־ביטחון תזונתי — המגפה המתמשכת :לקראת

ח' באייר תשפ"ב ( 9במאי )2022
כינוס אדמס השנתי

מערכות מזון בנות־קיימה בישראל

דברי פתיחה :פרופ‘ משה אורן ,פרופ‘ דוד הראל

ברכות :פרופ' אליוט בארי ,ח"כ תמר זנדברג ,פרופ'

משתתפים :ד"ר מיטל אורן־סוויסה ,פרופ' יעל חנין,

חיים סידרDr. David Nabarro ,

פרופ' מיכל פלדמן ,פרופ' ליאת קוזמא

יושבי ראש :פרופ' רונית אנדוולט ,פרופ' אהרון
טרואן ,ד"ר תמר מקוב ,פרופ' חיים סידר ,פרופ' נגה
קרונפלד־שור
משתתפים :ד"ר לירון אמדור ,ד"ר מירי אנדבלד,
פרופ' רונית אנדוולט ,פרופ' אליוט בארי ,ח"כ רם
בן ברק ,פרופ' אהרון טרואן ,פרופ' אדר' מייק טרנר,
פרופ' מרסל מחלוף ,ד"ר תמר מקוב ,ד"ר דורית
ניצן ,פרופ' עדו קן ,פרופ' נגה קרונפלד־שור ,אופיר
רייכמן ,ד"ר אלון שפוןProf. Martin Caraher ,

פרופ' אדם סילברשטיין בכינוס המשותף עם האקדמיה למדעים של
הונגריה

Prof. Dan Glickman, Prof. Philip Howard,
Prof. Valerie Tarasuk

י' באייר תשפ"ב ( 11במאי )2022

חברי הפאנלים :ד"ר דורית אדלר ,פרופ' ניר אוהד,

המפגש החמישי בסדרת המפגשים "בשערי האקדמיה"

ד"ר שרון אלרעי פרייס ,עמית בן־צור ,ניר גולדשטיין,

בנושא "חופש"

ד"ר הראל גורן ,גידי כרוך ,ח"כ נעמה לזימי ,ד"ר ישי

חופש משעבוד

מנוחין ,פרופ' רוני סטריאר ,ח"כ עידית סילמן ,ד"ר

יו"ר :פרופ' דוד שולמן

שירה עפרון ,עו"ד אמירה עראף ,עו"ד נעמה קאופמן־

משתתפים :פרופ' אבנר הולצמן ,פרופ' לאונה טוקר,

פס ,ד"ר ורד קאופמן־שריקי ,עו"ד גליה שגיא גזית

ד"ר יעל שטרנהל

כ"ה—כ"ו בניסן תשפ"ב ( 27—26באפריל )2022
כינוס משותף עם האקדמיה למדעים של הונגריה לזכר
יצחק יהודה גולדציהר ,מגדולי החוקרים של האסלאם

ברכות :פרופ' מרגלית פינקלברג ,פרופ' יוחנן פרידמן
יו"ר :פרופ' איתן קולברג
משתתפים :פרופ' מאיר בר־אשר ,פרופ' ליבנת
הולצמן ,פרופ' סימון הופקינס ,ד"ר סמואל טרופ,
פרופ' אדם סילברשטייןProf. Maribel Fierro ,
Dr. István Lánczky, Prof. Zoltán Szombathy,
Prof. Tamás Turán
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כ"ב באייר תשפ"ב ( 23במאי )2022
ערב עיון בנושא שונית אלמוגים קטנה ,מורשת

ח' בסיוון תשפ"ב ( 7ביוני )2022
סימפוזיון פרסי בלווטניק לחוקרים צעירים בישראל

גדולה :חמישה דורות של מחקר באילת

מדע וחברה

לכבוד חבר האקדמיה פרופ' יוסי לויה בהגיעו לגבורות

יו"רDr. Brooke Grindlinger :

ברכות :פרופ' הודי בניהו ,פרופ' דוד הראל ,פרופ'

ברכות :פרופ' דוד הראלProf. Nicholas B. Dirks ,

עבדאלסלאם עאזם ,פרופ' נגה קרונפלד־שור

הרצאת אורח :פרופ' מורן ברקוביץ'

יו"ר :פרופ' נועה שנקר

מנחת הרב–שיח :תמר איש־שלום

משתתפים :פרופ' מיכה אילן ,ד"ר עמרי ברונשטיין,

משתתפים :פרופ' רונן אלדן ,פרופ' דוד הראל ,ד"ר

פרופ' יוסי לויה ,עו"ד יעל לויה־פינק ,פרופ' מעוז פיין,

תהילה שוורץ אלטשולר ,פרופ' נעם שטרן־גינוסר,

פרופ' אריאל קושמרו ,ד"ר רמי קליין ,ד"ר תום שלזינגר,

מאיר שלו ,פרופ' מני שלום

פרופ' נועה שנקר
ט' בסיוון תשפ"ב ( 8ביוני )2022
המפגש השישי בסדרת המפגשים "בשערי האקדמיה"
בנושא "חופש"
החופש לחלום

יו"ר :פרופ' ידין דודאי
משתתפים :פרופ' אלוף (מיל') יצחק בן־ישראל ,פרופ'
אריאל כנפו־נעם
חבר האקדמיה פרופ' יוסי לויה בערב העיון לכבוד הגעתו לגבורות

ג' בסיוון תשפ"ב ( 2ביוני )2022
יום עיון לזכר פרופ׳ אהרן קציר:
מדען ומנהיגות  50 -שנה להירצחו במתקפת הטרור
בשדה התעופה בלוד

ברכות :פרופ' דוד הראל ,פרופ' יעקב קליין
יו"ר :פרופ' ידין דודאי ,פרופ' יעקב קליין ,פרופ'
גדי קציר
משתתפים :פרופ' אילת ברעם־צברי ,פרופ' אבי דומב,
פרופ' יהושע יורטנר ,פרופ' שולמית לבנברג ,גדעון
פרנק ,פרופ' יעקב קליין ,פרופ' גדי קציר
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