
ידיעות בקצרה 

ידיעות בקצרה

קשרים בין–לאומיים
במסגרת ההסכמים לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 

ובין אקדמיות עמיתות בעולם התקיימו במהלך השנה האחרונה אירועים שונים.

ארצות הברית

מר  המדינה  נשיא  במעמד  נחתם,   2019 אפריל  בחודש 

מדעי  פעולה  לשיתוף  היסטורי  הסכם  ריבלין,  )רובי(  ראובן 

ארצות  של  למדעים  הלאומית  לאקדמיה  האקדמיה  בין 

את   .)National Academy of Sciences – NAS( הברית 

מק'נאט מרשה  ד״ר  האמריקאית  ועמיתתה  כהן  נילי  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  יזמו   ההסכם 

המדינות  בשתי  מצטיינים  מדענים  קידום  היא  ההסכם  מטרת   .)Dr. Marcia McNutt(

והסדרת שיתוף הפעולה בין הקהיליות המדעיות שלהן. ההסכם לשיתוף פעולה יוצא לפועל 

בתמיכתה של קרן משפחת בלווטניק. 
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מימין: נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית ד"ר מרשה מק'נאט, נשיא המדינה מר ראובן )רובי( 

ריבלין ונשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן במעמד חתימת ההסכם בין האקדמיות
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הכינוס הראשון במסגרת ההסכם, בכותרת ״מדעי המחשב והשפעתם על עתידנו״, נערך בבית 

האקדמיה בירושלים בחודש ספטמבר 2019. בדוברים בכינוס היו חברי שתי האקדמיות, זוכי 

קוונטית,  וטכנולוגיה  בין השאר מדע  היו  בכינוס  גדל. הנושאים שנידונו  ופרס  פרס טיורינג 

מלאכותית  ובינה  ולרפואה  החיים  למדעי  האנושית,  לחברה  המחשב  מדעי  של  התרומות 

חבר  הראל,  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  סגן  הובילו  הכינוס  את  אוטונומיות.  ומערכות 

האקדמיה פרופ' שמעון אולמן וכן פרופ' מיכל פלדמן.

בד בבד עם הכינוס הראשון נערך בירושלים כינוס קאוולי בהשתתפות כ–80 חוקרים צעירים 

 Kavli( מתחום מדעי הטבע מישראל ומארצות הברית. הכינוס הדו–לאומי לחוקרים צעירים

Frontiers of Science( נערך כל שנתיים ומתארח בשתי המדינות לסירוגין. מטרת כינוסי 

קאוולי היא לעודד חילופי רעיונות בין–תחומיים ולהעניק לחוקרים הזדמנויות ליצירת קשר, 

נשיאת  סגן  האקדמיה  מטעם  התוכנית  את  מוביל  פעולה.  שיתופי  ולכינון  הדדית  להפריה 

האקדמיה פרופ' דוד הראל.

איטליה

האקדמיה  עם  מדעי  פעולה  לשיתוף  ההסכם  במסגרת 

 Accademia Nazionale dei( לינצ'יי  דיי  הלאומית 

Lincei( נערך ברומא בינואר 2019 כינוס רב–תחומי משותף 

האקדמיה  נשיאת  הובילו  הכינוס  את  וחברה.  מדע  בנושא 

קורציו קוואדריו  אלברטו  פרופ'  לינצ'יי  דיי  האקדמיה  נשיא  ולשעבר  כהן  נילי   פרופ' 

אנצו  פרופ'  האיטלקי  החוץ  שר  גם  במהלכו  ובירכו   ,)Prof. Alberto Quadrio Curzio(

מואוורו מילנזי )Prof. Enzo Moavero Milanesi( ושגריר ישראל באיטליה מר עופר זקס. 

לאחר הכינוס התארח בבית האקדמיה בירושלים שר החוץ האיטלקי פרופ' מואוורו מילנזי 

במסגרת ביקור ממלכתי רשמי. 

לשעבר נשיא האקדמיה הלאומית דיי לינצ'יי פרופ' אלברטו קוואדריו קורציו ונשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן



גרמניה

משותף  כינוס  באקדמיה  נערך   2019 נובמבר  בחודש 

לאופולדינה למדעים  הגרמנית  הלאומית  האקדמיה   עם 

 )Leopoldina – National Academy of Sciences(

עבודות  הוצגו  בכינוס  המחשב.  ומדעי  ארכֵאולוגיה  בנושא 

גישות  ממצאים,  תיעוד  טקסטים,  של  אנליזות  ממצאים,  של  טיפולוגיות  כגון  בנושאים 

מחשוב לבעיות בכרונולוגיה וגישות בינה מלאכותית בארכאולוגיה. את הכינוס הוביל חבר 

האקדמיה פרופ' ישראל פינקלשטיין.

עוד בנובמבר נערך בבית האקדמיה הכינוס ה–11 בסדרת GISFOH, במסגרת שיתוף הפעולה 

 Alexander von Humboldt( הגרמנית  הומבולדט  פון  אלכסנדר  לקרן  האקדמיה  בין 

 Positioning Self and הכינוס הרב–תחומי במדעי הרוח עסק השנה בנושא .)Foundation

נערכים  בסדרה  הכינוסים  ומגרמניה.  מישראל  צעירים  חוקרים  כ–50  בהשתתפות   Society

שונים  מתחומים  מצטיינים  צעירים  חוקרים  להפגיש  ומטרתם  לסירוגין,  ובגרמניה  בישראל 

ולאתגר אותם לחשיבה ולמחקר החורגים מגבולות תחום הדעת שלהם, לאפשר הפריה הדדית 

וליצור ערוץ לחילופי ידע אקדמי. את המיזם מובילה חברת האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג.

צ'כיה

במהלך חודש מרס 2019 נערכה בישראל סדנה דו–לאומית בשיתוף 

 )Czech Academy of Sciences( למדעים  הצ'כית  האקדמיה 

בנושא הגנומיקה של הצמחים. בסדנה השתתפו חוקרים מובילים 

משתי המדינות. את המשלחת הצ'כית הובילה נשיאת האקדמיה 

היו פרופ' אריה  בוועדה המארגנת   .)Prof. Eva Zažímalová( זשימלובה  הצ'כית פרופ' אווה 

פרופ' אילן חת. השתתפו  וחבר האקדמיה  )יו״ר(  בירושלים  מן האוניברסיטה העברית  אלטמן 

בסדנה חוקרים, דוקטורנטים וסטודנטים לתארים מתקדמים. הכינוס המשותף הבא ייערך בשנת 

2021 בצ'כיה בנושא ״משפט - בין המדינה להיסטוריה״.

ידיעות בקצרה
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משתתפי הסדנה הדו–לאומית בשיתוף האקדמיה הצ'כית למדעים בנושא הגנומיקה של הצמחים
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צרפת

בחודש נובמבר 2018 ערכה האקדמיה הישראלית כינוס משותף 

 l'Institute de France –  ( למדעים  הצרפתית  האקדמיה  עם 

את  גבולות״.  ללא  ״מדע  בנושא   )Académie des sciences

והמזכירה  כהן  נילי  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  הובילו  הכינוס 

 Prof. Catherine( ברשיניאק  קתרין  פרופ'  למדעים  הצרפתית  האקדמיה  של  הקבועה 

Bréchignac(. במברכים היו נשיא המדינה מר ראובן )רובי( ריבלין ושגרירת צרפת בישראל 

גב' הלן לה גאל )H.E. Hélène Le Gal(. השתתפו בכינוס זוכי פרס נובל וחברי האקדמיות 

הישראלית והצרפתית. 

קוריאה הדרומית

נילי  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  השתתפו   2019 יולי  בחודש 

נשיא  של  רשמי  בביקור  הראל  דוד  פרופ'  הנשיאה  וסגן  כהן 

במסגרת  הדרומית.  בקוריאה  ריבלין  )רובי(  ראובן  מר  המדינה 

הקוריאנית  האקדמיה  נשיא  עם  פגישה  התקיימה  הביקור 

למדע וטכנולוגיה )Korean Academy of Science and Technology( פרופ' מין קו האן 

)Prof. Min-Koo Han(, ובה חתמו בטקס על חידוש ההסכם לשיתוף פעולה מדעי בין שתי 

ובהשתתפות המשלחת האקדמית הישראלית בראשותה  האקדמיות, בנוכחות נשיא המדינה 

של יו״ר ות״ת פרופ' יפה זילברשץ.

פעילויות נוספות בבית האקדמיה

סדרת “בשערי האקדמיה"

האקדמיה מקיימת זו השנה החמישית את סדרת המפגשים ״בשערי האקדמיה״. במפגשים 

משתתפים חברי אקדמיה, חוקרים ואנשי רוח, ובכל מפגש נידון נושא משותף במבט רב–

תתמקד  תש״ף,  הקרובה,  בשנה  ״גבולות״.  לנושא  הסדרה  הוקדשה  תשע״ט  בשנת  תחומי. 

הסדרה בנושא ״תגליות״. חברי הוועדה המארגנת של הסדרה הם נשיאת האקדמיה פרופ' 

נילי כהן, סגן הנשיאה פרופ' דוד הראל, יו״ר החטיבה למדעי הטבע פרופ' ידין דודאי וחבר 

האקדמיה פרופ' אבנר הולצמן. 

סדרת המפגשים זוכה להצלחה רבה בקרב הציבור הרחב, ולעיתים קרובות משתתפות בהם 

קבוצות של תלמידי תיכון שגם זוכים להיפגש עם המרצים לפני ההרצאות למפגש אישי. כל 

המפגשים מצולמים וזמינים לצפייה באתר האקדמיה.



ידיעות בקצרה
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תגליות
 הציבור מוזמן לסדרת מפגשים בחסות

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

בנושא

עורכי התוכנית�
פרופ׳ ידין דודאי 	

פרופ׳ אבנר הולצמן 	

פרופ' דוד הראל 	

פרופ׳ נילי כהן 	

בשערי
האקדמיה

בהשתתפות חברי אקדמיה, חוקרים ואנשי רוח
בכל מפגש ייבחן נושא משותף במבט רב�תחומי

המפגשים יתקיימו בימי רביעי, בשעות 20:30-19:00
בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים

www.academy.ac.il הכניסה חופשית. יש להירשם מראש לכל מפגש באתר האקדמיה�

המפגש הראשון
 ביום רביעי, י"ח בטבת תש"ף

15 בינואר 2020

פרופ' נירית בן אריה דבי
אוניברסיטת בן�גוריון בנגב

 ד"ר ליהי יריב�לאור
האוניברסיטה העברית בירושלים

ישוחחו על

 תגליות על תרבות: אומנות
ומדע ממזרח וממערב

יושב ראש ובן שיח

פרופ' אבנר הולצמן
חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב

המפגש השני
 ביום רביעי, כ"ד בשבט תש"ף

19 בפברואר 2020

פרופ' שלמה אבינרי
חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

 פרופ' יורם דנציגר
אוניברסיטת תל אביב

ישוחחו על

 תגליות על החברה
שבה אנו חיים

יושבת ראש ובת שיח

פרופ' נילי כהן
נשיאת האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב

המפגש השלישי

 ביום רביעי, ז׳ בניסן תש"ף
1 באפריל 2020

פרופ' עידן שגב
האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר דפנה שחף
האוניברסיטה העברית בירושלים

ישוחחו על

 תגליות העתיד�
מן המוח למחשב ובחזרה

יושב ראש ובן שיח

פרופ' דוד הראל
סגן נשיאת האקדמיה, מכון ויצמן למדע

המפגש הרביעי
 ביום רביעי, י"ב באייר תש"ף

6 במאי 2020

פרופ' רפאל מלאך
מכון ויצמן למדע

ד"ר לירן רזינסקי
אוניברסיטת בר�אילן

ישוחחו על

 תגליות על עולמנו הפנימי�
התת�מודע ומצבי הכרה

יושב ראש ובן שיח

פרופ' יורם בילו
חבר האקדמיה, האוניברסיטת העברית בירושלים

המפגש החמישי
 ביום רביעי, י"א בסיוון תש"ף

3 ביוני 2020

ד"ר אביב אופיר
מכון ויצמן למדע

פרופ' מוטי שטיין
המכון הגיאולוגי לישראל והאוניברסיטה העברית בירושלים

ישוחחו על

 תגליות על המקום שבו אנו חיים: 
פינות היקום, פינות כדור הארץ

יושב ראש ובן שיח

פרופ' רוני אלנבלום
חבר האקדמיה, האוניברסיטת העברית בירושלים

המפגש השישי

 ביום רביעי, א׳ במרחשוון תש"ף
30 באוקטובר 2019

פרופ' ישראל פינקלשטיין
חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יואל רק
חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב

ישוחחו על

תגליות על עברנו
יושבת ראש ובת שיח

פרופ' איילת גלבוע
אוניברסיטת חיפה
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הכינוס הרב–תחומי השנתי הרביעי במדעי הטבע ובמדעי הרוח - מסעות

בחודש פברואר 2019 נערך זו הפעם הרביעית הכינוס 

הוקדש  והוא  האקדמיה,  של  השנתי  הרב–תחומי 

בכירים  חוקרים  השתתפו  בכינוס  ״מסעות״.  לנושא 

מהארץ ומהעולם מהתחומים אסטרופיזיקה, אקלים, 

ארכֵאולוגיה, גֵאוגרפיה, גֵאולוגיה, היסטוריה, ספרות 

מלבד  ומטרתו,  הרחב,  לציבור  פתוח  הכינוס  ועוד. 

המדע  של  הרב–תחומיות  הצגת  היא  המדעי,  הפן 

האקדמיה.  של  חטיבותיה  שתי  בין  הקשר  והעמקת 

האקדמיה  חבר  נשא  בכינוס  המרכזית  ההרצאה  את 

וזוכה פרס נובל פרופ' אהרן צ'חנובר, בנושא ״המסע 

או  אליה,  מובילה  אחת  דרך  האם  מדעית:  לתגלית 

דרכים רבות?״

בצוות ההיגוי של הכינוס חברי האקדמיה פרופ' ידין דודאי )יו״ר(, פרופ' אבנר הולצמן, סגן 

נשיאת האקדמיה פרופ' דוד הראל ונשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן.

בשנת תש״ף יעסוק הכינוס הרב–תחומי בנושא ״יופי״. האדריכל האמריקאי דניאל ליבסקינד 

 Thy Eternal Summerיישא את הרצאת האורח, שכותרתה היא ״ )Daniel Libeskind(

Shall Not Fade״. הכינוס ייערך ב–3 בפברואר 2020.

יום עיון בנושא יוסף פרל והמודרניות היהודית

בחודש נובמבר 2019 נערך באקדמיה הכינוס ״יוסף פרל והמודרניות היהודית: מאתיים שנה 

לספרות  פינה  אבן  רבים  בעיני  נחשב  ״מגלה טמירין״  מגלה טמירין״. הספר  להופעת הספר 

העברית  הספרות  של  ביותר  החשובות  המוצא  מנקודות  ואחת  בגליציה  העברית  ההשכלה 

החדשה בכללותה. עוד עסק הכינוס במכלול פועלו הספרותי והחינוכי של יוסף פרל ובהיבטים 

שונים של ספרות ההשכלה ומחשבת ישראל במאה התשע–עשרה. בראש הכינוס עמדו חברי 

האקדמיה פרופ' ישראל ברטל ופרופ' אבנר הולצמן.

מג'אהליה לאסלאם

בחודש יולי 2019 נערך באקדמיה כינוס בסדרה הבין–לאומית ״מג'אהליה לאסלאם״, העוסקת 

את  לתולדותיו.  הראשונות  במאות  ובתרבותו  האסלאם  של  בהיסטוריה  מגוונים  בנושאים 

חוקרים מאיטליה,  בו עשרות  והשתתפו  פרידמן,  יוחנן  פרופ'  הוביל חבר האקדמיה  הכינוס 

ארצות הברית, בולגריה, גרמניה, הולנד, צרפת, קנדה וישראל.

פרופ' אהרן צ'חנובר נושא דברים במהלך הכינוס "מסעות".



מדעי הרוח הדיגיטליים

הרוח  ״מדעי  בנושא  עיון  יום  הישראלית  הצעירה  האקדמיה  ערכה   2019 יוני  בחודש 

בכלים  השימוש  התפתחות  את  להעריך  ביקש  העיון  יום  ומציאות״.  הבטחה  הדיגיטליים: 

חישוביים בחקר מגוון מקורות היסטוריים, ספרותיים, בלשניים ועוד, וכן את המגבלות של 

כלים אלו ואת הסכנות שבהסתמכות עליהם. את יום העיון הובילו חברות האקדמיה הצעירה 

הישראלית פרופ' מיכל בר–אשר סיגל ופרופ' ליאת קוזמא.

ערב עיון לציון מאה שנה להולדתו של הסופר פרימו לוי

הסופר  של  להולדתו  שנים  מאה  לציון  עיון  ערב  האקדמיה  ערכה   2019 מאי  בחודש 

והמדען פרימו לוי. באותו מעמד צוין מלאת 150 שנה לפרסום הטבלה המחזורית של 

היסודות הכימיים בידי דמיטרי מנדלייב. חוליית הקישור המובהקת בין שני האירועים 

היא ספרו הידוע של לוי ״הטבלה המחזורית״. הוביל את הכינוס חבר האקדמיה פרופ' 

אבנר הולצמן. 

לשכתב את ספר החיים: 
היבטים אתיים, חברתיים ורגולטוריים של עריכת גנים 

בתחום  כינוס  באקדמיה  נערך   2019 מאי  בחודש 

משפטיות,  סוגיות  מגוון  בו  ונידונו  הביואתיקה, 

ליכולת  הנלוות  וחברתיות  מסחריות  אתיות, 

ד״ר  יזם  הכינוס  את  גנים.  לערוך  הטכנולוגית 

עתניאל א. דרור, יו״ר הוועדה המייעצת לביואתיקה 

של האקדמיה, בשיתוף עם האוניברסיטה הפתוחה.

יום עיון בנושא מקורות קרינה מייננת ומאיצים חדשים 
בישראל ושימושיהם 

בחודש מאי 2019 נערך באקדמיה יום עיון לזכרו של פרופ' אלכס קינן, שבו הוצגו מאיצים 

ומקורות קרינה מייננת שנבנו או שנבנים בארץ. מטרת יום העיון הייתה לאגד את הקהילה 

המדעית העוסקת בתחום ולדון בבניית מנגנוני תקצוב להגברת הפעילות המחקרית במאיצים 

החדשים. את יום העיון יזם חבר האקדמיה פרופ' רשף טנא, והשתתפו בו חוקרים, סטודנטים 

ונציגים של משרדי ממשלה, מוסדות מחקר ופיתוח.

ידיעות בקצרה
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של  לביואתיקה  המייעצת  הוועדה  יו"ר  הד,  דוד  פרופ'  מימין: 

האקדמיה ד"ר עתניאל א. דרור, פרופ' ורדית רביצקי וד"ר סנאית 

גיסיס בכינוס "לשכתב את ספר החיים"
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איגרת כסלו תש"ף

Quantum Connections יום עיון בנושא

Quantum Connections. ביום העיון  יום עיון בנושא  2019 ערכה האקדמיה  בחודש מאי 

הרצו מדענים צעירים הנמצאים בחזית המחקר בתחום הקוונטום, והשתתפו בו סטודנטים 

מן  אהרונוב  דורית  ופרופ'  שטרן  עדי  פרופ'  האקדמיה  חבר  אותו  הובילו  רבים.  וחוקרים 

האוניברסיטה העברית בירושלים.

אירועים לכבוד חברי אקדמיה

בלאו,  יהושע  פרופ'  האקדמיה  חבר  לכבוד  עיון  יום  באקדמיה  נערך   2019 ספטמבר  בחודש 

בהגיעו לגיל 100. ימי עיון נוספים נערכו במהלך השנה - לכבוד חברי האקדמיה פרופ' משה 

האקדמיה  לגבורות.  בהגיעם  קדר  ב״ז  ופרופ'  נאמן  נדב  פרופ'  הנדלמן,  דון  פרופ'  בר–אשר, 

מאחלת לחבריה שנים רבות ופוריות של יצירה ומחקר.

ראיונות החברים

האקדמיה מתעדת בראיונות עומק מצולמים את חבריה על מנת להנגיש לציבור הרחב את 

הביוגרפיה האישית והמדעית שלהם. הראיונות המלאים זמינים לצפייה באתר האקדמיה. עד 

כה הועלו למרשתת ראיונות עם 24 חברי אקדמיה.

למעלה מימין: פרופ' משה בר–אשר, פרופ' נדב נאמן, פרופ' ב"ז קדר

למטה מימין: פרופ' דון הנדלמן, פרופ' יהושע בלאו



ידיעות בקצרה
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הרצאות שנתיות

יום דרווין הבין–לאומי 
ותערוכת "נתיב המאובנים: העדות לאבולוציית האדם" 

יום  את  מציינת  האקדמיה  שילה  יוסי  ופרופ'  רק  יואל  פרופ'  האקדמיה  חברי  של  ביוזמתם 

הולדתו של דרווין, 12 בפברואר, בכינוס שנתי מיוחד, המעלה על נס את תרומתו של דרווין 

ביקורתית.  וחשיבה  ולקידום אומץ אינטלקטואלי, סקרנות  לעולם המדע, לחשיבה המדעית 

סאפיינס  הומו  ״המין  בנושא  כינוס  מיוחדים:  אירועים  בשני  דרווין  יום  נחגג   2019 בשנת 

העדות  המאובנים:  ״נתיב  התערוכה  של  והשקתה   - הניאנדרטלים״   - המוזרים  וקרוביו 

לאבולוציית האדם״.

מתוך  מוצגים  האקדמיה  לרשות  העמיד  התערוכה,  את  יזם  רק  יואל  פרופ'  האקדמיה  חבר 

מתעדת  התערוכה  בה.  הסיורים  את  והדריך  התערוכה  אוצר  שימש  שלו,  הפרטי  האוסף 

באמצעות העתקים מדויקים של מאובנים את מסלול התפתחותו של האדם מרגע התפצלות 

ענפו מזה של השימפנזה ועד ההווה. בין אלפי המבקרים בתערוכה היו תלמידי תיכון מרחבי 

אחרים.  מתעניינים  וגם  ממוזאונים,  מחקר,  וממוסדות  מאוניברסיטאות  קבוצות  הארץ, 

התערוכה הועברה להמשך תצוגה בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל. 

ההרצאה השנתית על שם מרטין בובר, נשיאּה הראשון של האקדמיה

קיימברידג'  מאוניברסיטת   )Prof. Sir Partha Dasgupta( דסגופטה  פרתה  סר  פרופ' 

בנושא  2019 לשנת  בובר  מרטין  שם  על  השנתית  ההרצאה  את  נובמבר  בחודש   נשא 

The Economics of Biodiversity. נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן בירכה, ויו״ר החטיבה 

למדעי הרוח פרופ' סרג'יו הרט היה היושב ראש.

פרופ' יואל רק מדריך בתערוכה "נתיב המאובנים".
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איגרת כסלו תש"ף

ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין

 )Prof. Peter Sarnak( סרנק  פיטר  פרופ' 

הרצאת  את  נשא  פרינסטון  מאוניברסיטת 

בנושא  מרס,  בחודש   2019 לשנת  איינשטיין השנתית 

היוצא  היו״ר   .Randomness in Number Theory

וחבר  וילנר  איתמר  פרופ'  הטבע  למדעי  החטיבה  של 

דברים.  נשאו  לינדנשטראוס  אילון  פרופ'  האקדמיה 

חברי  ביוזמת  מקדים  כינוס  היה  ההרצאה  ביום 

לובוצקי  אלכס  פרופ'  ברנשטיין,  יוסף  פרופ'  האקדמיה 

ופרופ' אילון לינדנשטראוס, בנוכחותו של פרופ' סרנק, 

שהשתתפו בו חוקרים מתחום המתמטיקה.

פרסים ומלגות

מלגות אדמס

2019 במסגרת סמינר אדמס השנתי חילקה האקדמיה את  בטקס חגיגי שנערך בחודש מאי 

מלגות אדמס לשנת תשע״ט לשמונה דוקטורנטים מצטיינים. הסמינר אירח השנה את פרופ' 

שי אפרתי מן המרכז הרפואי אסף הרופא ואוניברסיטת תל אביב. פרופ' אפרתי הרצה על גישה 

 חדשה לטיפול בפגיעות מוחיות. את המלגות העניקו, בשם התורם מר מרסל אדמס, שני ילדיו -

סילבן אדמס ולינדה אדמס–טרוי.

פרופ' פיטר סרנק נושא את הרצאת איינשטיין לשנת 2019.

 מימין: מנהלת תוכנית מלגות אדמס בת–שבע שור, יו"ר ועדת תוכנית מלגות אדמס, חבר האקדמיה פרופ' משה אורן,

)רביעית  כהן  נילי  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  משמאל(,  )חמישית  אדמס  מרגרט  אדמס–טרוי,  לינדה  אדמס,  סילבן 

משמאל( ומחזור 15 של מלגאי אדמס



מלגות בתר–דוקטורט לחוקרים זרים

השנה העניקה האקדמיה בפעם השנייה מלגות בתר–דוקטורט לחוקרים מצטיינים מרחבי 

המעבדות  את  לחזק  התוכנית  מטרת  בישראל.  מחקר  למעבדות  הבאתם  לצורך  העולם 

המובילות בישראל באיושן בחוקרים מצטיינים ולשמש מנוף לשיתופי פעולה בין–לאומיים 

שהם  בתקווה  דרכם  בתחילת  מדענים  עם  ואישיים  מקצועיים  קשרים  קשירת  באמצעות 

מלגות  עשר  עד  מוענקות  התוכנית  במסגרת  בעתיד.  מחקריים  פעולה  לשיתופי  יובילו 

המדויקים,  המדעים  החיים,  מדעי  בתחומי  המצטיינים   33 גיל  עד  לחוקרים  דו–שנתיות 

מיפן,  מהודו,  מגרמניה,  הברית,  מארצות  חוקרים  היו  ב–2019  בזוכים  וההנדסה.  הרפואה 

מסין ומסינגפור.

פרסי בלווטניק לשנת 2019

השנה זכו בפרסי בלווטניק למדענים צעירים בתחומי מדעי החיים, הכימיה ומדעי הפיזיקה 

מכון   - מהטכניון  ברקוביץ  מורן  פרופ״ח  למדע,  ויצמן  ממכון  ברג  ארז  פרופ'  וההנדסה 

טכנולוגי לישראל וד״ר מיכל ריבלין ממכון ויצמן למדע. פרסי בלווטניק מוענקים למדענים 

הנשיא  בבית  התארחו  הזוכים  הדופן.  יוצאי  הישגיהם  על  ומבטיחים,  מצטיינים  צעירים, 

הפרסים,  הענקת  בטקס  ריבלין.  )רובי(  ראובן  מר  המדינה  נשיא  של  ברכתו  את  וקיבלו 

ואת  בלווטניק,  לן  מר  הפרס  תורם  השתתף  ישראל,  במוזיאון   2019 באפריל  שהתקיים 

ד״ר  הברית  ארצות  של  למדעים  הלאומית  האקדמיה  נשיאת  נשאה  המרכזית  ההרצאה 

.)Dr. Marcia McNutt( מרשה מק'נאט

ידיעות בקצרה
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מימין: פרופ' ארז ברג, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית ד"ר מרשה מק'נאט, נשיא המדינה 

מר ראובן )רובי( ריבלין, נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן, ד"ר מיכל ריבלין ופרופ"ח מורן ברקוביץ - בבית הנשיא, 

2019 )צילום עמוס בן גרשום / לע"מ(


