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ידיעות בקצרה
נשיא וסגנית נשיא חדשים לאקדמיה
בחודש יוני  2021בחרה האספה הכללית של
האקדמיה בחבר האקדמיה פרופ' דוד הראל
לנשיא הבא של האקדמיה .פרופ' הראל מחליף
את הנשיאה פרופ' נילי כהן ,אשר כיהנה
בתפקיד בשש השנים האחרונות .חברת האקדמיה
פרופ' מרגלית פינקלברג נבחרה להחליף את
פרופ' הראל בתפקיד סגנית הנשיא החדשה.
טקס החלפת הנשיאים הרשמי התקיים במעמד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג ,בחודש נובמבר.

התערוכה" :בית ועד לחכמים" :שישים שנות מדע ודעת
לציון  60שנה לחקיקת חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מוצגת בבית האקדמיה,
מחודש ספטמבר  ,2021התערוכה "'בית ועד לחכמים' :שישים שנות מדע ודעת" .בתערוכה
לוחות מידע ואלמנטים דיגיטליים המספרים באספקלריה היסטורית על מגוון פעילויותיה
ומפעליה של האקדמיה ,סרט תיעודי הסוקר את המהלכים שקדמו להקמת האקדמיה ,מודל
של קמפוס האקדמיה וכן תצוגה של ספרי בית ההוצאה לאור של האקדמיה .אצר את התערוכה
דמאון פישר–שוסטרמן.

סרטוט התוכנית של מבנה האקדמיה מתוך התערוכה "בית ועד לחכמים" :שישים שנות מדע ודעת (מתוך
שמעון פובזנר ,אדריכל ,מאת צבי אלחייני ומיכאל יעקובסון ,בהוצאת :כנרת זמורה דביר ,2018 ,עמ׳ .)87
באדיבות האדריכל ד״ר צבי אלחייני
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ייעוץ לממשלה
חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מונה עם תפקידיה של האקדמיה ייעוץ
לממשלה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית .לשם כך
ממנה האקדמיה ועדות ייעוץ ,הערכה ומעקב בתחומים שונים ,המגישות עם סיום
עבודתן דוחות .הדוחות נדונים במועצת האקדמיה ,ועם אישורם מסייעת המועצה
ביישום המלצותיהם .השנה פרסמו ועדות האקדמיה את הדוחות האלה:

דוח הוועדה לבחינת איזונים בשעת משבר לאומי
הוועדה ,בראשות חבר האקדמיה פרופ' משה הלברטל ,פרסמה בחודש
מאי  2021את הדוח המסכם של עבודתה .הוועדה זיהתה ארבעה
נושאים עיקריים ,הכוללים שאלות ערכיות ,תרבותיות וחברתיות,
וניסתה להתוות להם מענה .הנושאים האלו מהווים יחד מצע משותף
להקשרי חירום שונים :אמון וחירום ,ערך החיים ושיקולים כלכליים
בשעת חירום ,פערים כלכליים והבדלים תרבותיים בשעת חירום
וחירום וזכויות הפרט .בחודש יוני התקיים כינוס בעקבות פרסום הדוח
שכלל דיון על הסוגיות המרכזיות שעלו בו.

דוח ועדת המומחים לבחינת איכות חיים בת–קיימה בישראל
בחודש יוני  2021פרסמה האקדמיה דוח בנושא מדידת איכות חיים
בת־קיימה בישראל .הדוח מרכז את מסקנותיה של ועדת מומחים
בראשות נשיא האקדמיה לשעבר פרופ' מנחם יערי ,שבחנה את
המשאבים הדרושים לאיכות החיים בישראל ואת הדרכים למדידתם
כחלק מהסטטיסטיקה הלאומית .גיבוש ההמלצות בדוח היה מענה
לפנייתם של המשרד להגנת הסביבה ,של בנק ישראל ,של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ושל קרן יד הנדיב.

דוח ועדת ההיגוי הלאומית בתחום מדעי הים
הוועדה ,בראשותו של חבר האקדמיה פרופ' צבי בן־אברהם ,פרסמה
בחודש אוקטובר  2021דוח מסכם אשר בחן את הפעילות בתחום
מדעי הים בישראל .הדוח מיפה את החוזקות ואת הפערים בתחום
הים בישראל והציג את החזון לשנת  2030ואת התוכניות העתידיות
לפיתוח תחום מדעי הים בישראל.
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דוח הוועדה לבחינת האפשרות לשלב לימודי מדע הנתונים
(  )Data Scienceבכל תחום ידע באוניברסיטה
בחודש מרס  2021פורסם דוח הוועדה בהובלתם המשותפת של חבר
האקדמיה הצעירה הישראלית לשעבר פרופ' יונתן בן־דב ושל חבר
האקדמיה פרופ' יואב בנימיני .הדוח המליץ שבוגרי מערכת ההשכלה
הגבוהה ירכשו כישורים בסיסיים במדעי הנתונים ושהתחום יילמד
בכל היחידות האקדמיות בארץ .עם פרסום הדוח קיימה הוועדה
כינוס מקוון שבו הוצגו עיקרי המלצותיו וכן עיקרי המלצותיו של
דוח ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדעי הנתונים ,בהשתתפות
נשיאת האקדמיה היוצאת פרופ' נילי כהן ויו"ר ות"ת היוצאת פרופ' יפה זילברשץ.
***
השנה הוקמה ועדת מומחים רב–תחומית בנושא אקלים ,שנועדה לבחון את נושא האקלים
בישראל על כל היבטיו ולהמליץ על דרכי פעולה לקידום הטיפול בו .בראש הוועדה עומד
פרופ' דן יקיר ממכון ויצמן למדע.
* כל הדוחות זמינים לקריאה באתר האקדמיה.

קשרים בין–לאומיים
בחודש מרס  2021נחתם הסכם עם האקדמיה למדעים של אוזבקיסטן .נשיאת האקדמיה
היוצאת פרופ' נילי כהן ונשיא האקדמיה האוזבקית פרופ' בז'וד יולדשב (Prof. Bekhzod
 )Yuldashevחתמו על ההסכם בטקס מקוון בהשתתפות שגרירת אוזבקיסטן בישראל גב'
פרוזה מחמודובה (.)H.E. Ambassador Feruza Makhmudova

מימין :טקס החתימה על ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה למדעים של אוזבקיסטן
משמאל (מימין לשמאל) :מנהלת האקדמיה גליה פינצי ,חבר האקדמיה פרופ' יוחנן פרידמן ,שגרירת
אוזבקיסטן בישראל גב' פרוזה מחמודובה ,נשיאת האקדמיה היוצאת פרופ' נילי כהן ,מנהלת היחידה
לקשרים בין–לאומיים באקדמיה ג'ו כהן וקונסול אוזבקיסטן בישראל מר סלחדין אריבוחודייב
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פגישת ההיכרות עם נשיאי האקדמיות הברזילאיות למדעים וחבריהן בהשתתפות נשיאת האקדמיה היוצאת
פרופ' נילי כהן וחברי האקדמיה פרופ' סרג'יו הרט ,פרופ' יוסף קפלן ופרופ' מוטי שגב

במהלך חודש פברואר  2021הוחלט להאריך את ההסכם לשיתוף פעולה עם האקדמיה
למדעים של ליטא ,והוסכם לקיים כינוס משותף בשנת  .2023כמו כן נשיאת האקדמיה
היוצאת פרופ' נילי כהן וחבר האקדמיה פרופ' ישראל ברטל נפגשו באקדמיה עם שגרירת
ליטא בישראל גב' לינה אנטנוויצ'יינה ( )H.E. Ambassador Lina Antanavičienė
ודנו על הדרכים לחיזוק הקשר בין האקדמיות.
האקדמיה פעלה השנה למיסוד הקשרים עם האקדמיות בברזיל ,ובחודש מרס  2021התקיימה
פגישה מקוונת עם נשיא האקדמיה הברזילאית למדעי הרוח פרופ' מרקו לוצ'סי (Prof. Marco
 )Lucchesiועם נשיא האקדמיה הברזילאית למדעים פרופ' לואיז דווידוביץ (Prof. Luiz
 .)Davidovichבפגישה השתתפו נשיאת האקדמיה היוצאת פרופ' נילי כהן ,יו"ר החטיבה
למדעי הרוח פרופ' סרג'יו הרט וחברי האקדמיה פרופ' יוסף קפלן ופרופ' מוטי שגב .בפגישה
הוסכם לקדם את הקשרים בין האקדמיות ולתכנן כינוס משותף ,בנושא קוונטום ,בשנת .2022
שיתוף הפעולה עם האקדמיה למדעים של סין התהדק ביוזמתו של חבר האקדמיה פרופ'
איתמר וילנר בסדרת כינוסים מקוונים דו־לאומיים בנושא ננטוכנולוגיה ,בחודשים אפריל-
יוני  ,2021בהשתתפות מרצים מישראל ומסין.

פעילויות ביוזמת האקדמיה
* כל ההרצאות זמינות לצפייה באתר האקדמיה.

סדרת ”בשערי האקדמיה"
האקדמיה מקיימת זו השנה השביעית את סדרת המפגשים "בשערי האקדמיה" .במפגשים
משתתפים חברי אקדמיה ,חוקרים ואנשי רוח ,ובכל מפגש נידון נושא משותף במבט רב־
תחומי .בשנת תשפ"ב מוקדשת הסדרה לנושא "חופש" .חברי הוועדה המארגנת של הסדרה
הם נשיאת האקדמיה היוצאת פרופ' נילי כהן ,נשיא האקדמיה הנכנס פרופ' דוד הראל ,יו"ר
החטיבה למדעי הטבע פרופ' ידין דודאי וחבר האקדמיה פרופ' אבנר הולצמן.
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בשערי
האקדמיה

הציבור מוזמן לסדרת מפגשים של
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 פרופ‘ ידין דודאי

בנושא

 פרופ‘ אבנר הולצמן

חופש

עורכי התוכנית:

 פרופ‘ דוד הראל
 פרופ‘ נילי כהן

בהשתתפות חברי אקדמיה ,חוקרים ואנשי רוח
בכל מפגש ייבחן נושא משותף במבט רב-תחומי
המפגשים יתקיימו בימי רביעי ,בשעות 21:00—19:00
בבית האקדמיה ,כיכר אלברט איינשטיין ,רחוב ז׳בוטינסקי  ,43ירושלים
וכן ישודרו בשידור חי באתר האקדמיה
המפגש הראשון

המפגש השני

המפגש השלישי

ביום רביעי ,כ"א במרחשוון תשפ"ב
 27באוקטובר 2021

ביום רביעי ,ד‘ בטבת תשפ"ב
 8בדצמבר 2021

ביום רביעי ,ג‘ בשבט תשפ"ב
 5בינואר 2022

רב ניצב (בדימוס) רוני אלשיך

פרופ' ליעד מודריק

מפכ"ל משטרת ישראל לשעבר

פרופ' אהרן ברק
חבר האקדמיה ,אוניברסיטת רייכמן

פרופ' דניאל פרידמן
חבר האקדמיה ,אוניברסיטת תל אביב
ישוחחו על

חופש הפרט
יושבת ראש ובת שיח

פרופ' נילי כהן
נשיאת האקדמיה לשעבר ,אוניברסיטת תל אביב

אלוף בן

חברת האקדמיה הצעירה הישראלית ,אוניברסיטת תל אביב

עורך עיתון "הארץ"

פרופ׳ פניה עוז—זלצברגר

אור–לי ברלב

פרופ' ישי רוזן—צבי

השופט חנן מלצר

אוניברסיטת חיפה

עיתונאית עצמאית

חבר האקדמיה הצעירה הישראלית לשעבר,
אוניברסיטת תל אביב

ישוחחו על

חופש הבחירה

יושב ראש ובן שיח

ישוחחו על

יושבת ראש ובת שיח

פרופ' מרגלית פינקלברג

סגנית נשיא האקדמיה ,אוניברסיטת תל אביב

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון לשעבר

חופש העיתונות
פרופ' סרג'יו הרט

יו"ר החטיבה למדעי הרוח באקדמיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

המפגש הרביעי

המפגש החמישי

המפגש השישי

ביום רביעי ,כ' באדר ב' תשפ"ב
 23במרס 2022

ביום רביעי ,י' באייר תשפ"ב
 11במאי 2022

ביום רביעי ,ט' בסיוון תשפ"ב
 8ביוני 2022

פרופ' משה הלברטל

פרופ' אבנר הולצמן

פרופ' אלוף (מיל') יצחק בן–ישראל

חבר האקדמיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

חבר האקדמיה ,אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מרים פאוסט

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' עוזי רבי

פרופ' אריאל כנפו—נעם

פרופ' אריאל פורת

ד"ר יעל שטרנהל

אוניברסיטת בר-אילן
חבר האקדמיה ,נשיא אוניברסיטת תל אביב
ישוחחו על

החופש האקדמי

חברת האקדמיה הצעירה הישראלית לשעבר,
אוניברסיטת תל אביב
ישוחחו על

חופש משעבוד

חבר האקדמיה הצעירה הישראלית לשעבר,
האוניברסיטה העברית בירושלים
ישוחחו על

החופש לחלום

יושב ראש ובן שיח

יושב ראש ובן שיח

יושב ראש ובן שיח

פרופ' דוד הראל

פרופ' דוד שולמן

פרופ' ידין דודאי

נשיא האקדמיה ,מכון ויצמן למדע

חבר האקדמיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

יו"ר החטיבה למדעי הטבע באקדמיה ,מכון ויצמן למדע

הכניסה חופשית בכפוף להנחיות משרד הבריאות שבתוקף .יש להירשם מראש לכל מפגש באתר האקדמיהwww.academy.ac.il :

גיליון  ,43נובמבר 2021

43

באקדמיה

יום עיון בנושא יוסף חיים ברנר ויצירתו לציון שנת המאה להירצחו
לציון מאה שנים להירצחו של הסופר ומבקר הספרות יוסף חיים ברנר קיימה החטיבה למדעי
הרוח בחודש נובמבר  2021יום עיון ,שדן בהיבטים שונים של יצירתו ושל השפעתו של
ברנר על התרבות והספרות העברית ,בהשתתפות חברי אקדמיה וחוקרים בכירים בתחום,
ובהובלת חבר האקדמיה פרופ' אבנר הולצמן.

דיגיטציה ודמוקרטיה  -כינוס בין–לאומי משותף לישראל,
לגרמניה ולארצות הברית
בחודש יוני  2021התקיים כינוס מקוון משותף לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,
לאקדמיה הלאומית למדעים של גרמניה  -לאופולדינה ולאקדמיה הלאומית למדעים של
ארצות הברית בנושא "דיגיטציה ודמוקרטיה" .הובילו את הכינוס מטעם האקדמיה הישראלית
חבר האקדמיה פרופ' שמעון אולמן ופרופ' מיכאל בירנהק מאוניברסיטת תל אביב.
כינוס בין–לאומיOrality and Literacy XIV: Textualization :

בחודש יוני  2021קיימה האקדמיה במשותף עם האוניברסיטה העברית בירושלים את
הכינוס הבין־לאומי בנושא  .Orality and Literacyבכינוס נישאו הרצאות על תהליכי
טקסטואליזציה בתרבויות קדומות ועל הסמליות בקשר שבין הדיבור לכתיבה בתרבויות
האלה .את הכינוס הובילה סגנית נשיא האקדמיה הנכנסת פרופ' מרגלית פינקלברג.

כינוס בעקבות דוח האקדמיה בנושא מצב תחום לימודי השואה
באוניברסיטאות המחקר ובמכללות בישראל
בחודש מאי  2021התקיים כינוס בנושא "מצב מחקר השואה והוראתה באוניברסיטאות
המחקר ובמכללות בישראל" .הכינוס ,בהובלתו של יו"ר ועדת הדוח חבר האקדמיה פרופ'
ישראל ברטל ,הוקדש לבירור ההקשרים המחקריים ,הפוליטיים והציבוריים שבהם נוצר
הדוח ,לביקורת ולתגובות על שיטת הדוח ,למידע הכלול בו ,לממצאיו ולהמלצותיו.

כינוס בנושא תמורות בלשון ,לרגל הופעת הספר
"שינוי ושונּות בלשון"
בחודש אפריל  2021התקיים יום עיון בנושא "תמורות בלשון" בעקבות יציאתו לאור של
הספר "שינוי ושונּות בלשון" .המאמרים בספר ,שעורכתו היא חברת האקדמיה פרופ' רות
ברמן ,חוברו בידי משתתפי פורום הצעירים לבלשנות שהתקיים בשנים  2016-2015במסגרת
פעילותה של החטיבה למדעי הרוח באקדמיה.
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שולחן עגול :חיסונים  -בריאות הציבור וזכויות הפרט
ביוזמת יו"ר החטיבה למדעי הרוח פרופ' סרג'יו הרט קיימה החטיבה ,בחודש מרס
 ,2021שולחן עגול בנושא "חיסונים :בריאות הציבור וזכויות הפרט" .הדיון התמקד
במתח שבין בריאות הציבור לזכויות הפרט .את האירוע הוביל חבר האקדמיה פרופ'
משה הלברטל.

כינוס לרגל יום דרווין הבין–לאומי :מוצאו של המין הומו סאפיינס
האקדמיה ציינה בחודש פברואר  ,2021זו השנה
החמישית ,את יום הולדתו של צ'ארלס דרווין
בכינוס שנתי .את הכינוס הוביל חבר האקדמיה
פרופ' יואל רק .במהלך הכינוס הוכרז כי האקדמיה
תייסד הרצאה שנתית לרגל יום דרווין ,בדומה
להרצאות איינשטיין ובובר השנתיות .ההרצאה,
שתחל בשנת  ,2022תשמש במה להרצאות מפי
חוקרים בין־לאומיים מהמעלה הראשונה העוסקים
בנושאי סביבה ,אבולוציה ,אקלים וביולוגיה.

חבר האקדמיה פרופ' יואל רק בכינוס לרגל יום דרווין הבין–לאומי

הכינוס השנתי האחד–עשר של מרכז הקשר
כבכל שנה בעת חופשת החורף בחו"ל קיים מרכז הקשר כינוס המיועד לחוקרים ישראלים
ולמדענים עולים המחפשים עבודה ומגיעים ארצה כדי להתראיין למשרות בישראל .בשל
מגפת הקורונה התקיים הכינוס השנתי ,בחודש דצמבר  ,2020באופן מקוון ,בהשתתפות
חוקרים מכל רחבי העולם.

אירועים לכבוד חברי אקדמיה
כינוס לכבוד חבר האקדמיה פרופ' עמנואל טוב

חבר האקדמיה פרופ' עמנואל טוב בכינוס
לכבוד הגיעו לגבורות

בחודש אוקטובר  2021התקיים כינוס לכבוד הגיעו
לגבורות של חבר האקדמיה פרופ' עמנואל טוב.
מושבי הכינוס דנו בביקורת נוסח המקרא ,בתרגומי
המקרא ובנוסח המסורה ותיקונו .את הכינוס הוביל
חבר האקדמיה פרופ' משה בר–אשר.
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אירועים לזכר חברי אקדמיה
במהלך השנה קיימה האקדמיה ערבי עיון לזכר חבריה שנפטרו .ערב עיון לזכרו של חבר
האקדמיה פרופ' יהושע בלאו במלאת שנה לפטירתו התקיים בחודש אוקטובר  2021בהובלת
חבר האקדמיה פרופ' סימון הופקינס .עוד התקיים בחודש אוקטובר ערב עיון לזכרו של פרופ'
זאב שטרנהל במלאת שנה לפטירתו ,בהובלת חבר האקדמיה פרופ' אבישי מרגלית .בחודש
ספטמבר  2021התקיים ערב עיון במלאת שנה לפטירתו של חבר האקדמיה פרופ' יעקב
בלידשטיין ,בהובלת חברי האקדמיה פרופ' משה אידל ,פרופ' משה הלברטל ופרופ' יונתן מאיר.

ראיונות חברי האקדמיה

מימין :חברת האקדמיה פרופ' אניטה שפירא ,נשיאת האקדמיה
היוצאת פרופ' נילי כהן וחבר האקדמיה פרופ' ב"ז קדר בריאיון
במסגרת מיזם "ראיונות החברים"

האקדמיה מצלמת ראיונות עומק עם חבריה על
מנת להציג לפני הציבור הרחב את הדיוקן האישי
והמדעי של בחירי החוקרים ,ולהעמיק את הידע על
הישגי המדע בארץ .ראיונות עם  41חברי אקדמיה
זמינים כיום לצפייה בערוץ ה– YouTubeובאתר
האקדמיה.

מלגות ופרסים
תוכנית מלגות אדמס
בחודש אוגוסט  2021התקיים באקדמיה סמינר אדמס ,ובו הוענקו מלגות לשבעת הזוכים
לשנת תשפ"ב ,וכן הוענקו מלגות רות ארנון לבוגרות מלגות אדמס .את ההרצאה המרכזית
באירוע נשא נשיא אוניברסיטת בן־גוריון בנגב פרופ' דניאל חיימוביץ .את משפחת אדמס
ייצג בטקס סילבן אדמס ,בנו של תורם המלגות מרסל אדמס ז"ל ,ויו"ר ועדת ההיגוי של
מלגות אדמס ,חבר האקדמיה פרופ' משה אורן ,נשא דברים.

יושבים (מימין) :פרופ‘ דניאל חיימוביץ ,נשיא אוניברסיטת בן–גוריון בנגב; סילבן אדמס ,נציג משפחת אדמס;
פרופ' נילי כהן ,נשיאת האקדמיה היוצאת .עומדים :במרכז השורה פרופ' רות ארנון ,נשיאת האקדמיה לשעבר
ויוזמת תוכנית מלגות רות ארנון (מימין לפסל); פרופ' משה אורן ,חבר האקדמיה ויו"ר ועדת ההיגוי והשיפוט של
תוכנית מלגות אדמס (משמאל לפסל); בת–שבע שור ,רכזת תוכנית המלגות ,ולידם מלגאי אדמס מחזור 2021
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בתמונה (מימין) :זוכי פרס בלווטניק פרופ' עמנואל לוי ופרופ' רפאל קליין ,נציג קרן משפחת בלווטניק מר פיטר תורן ,נשיא ומנכ"ל
האקדמיה למדעים של ניו יורק פרופ' ניקולס דרקס ,נשיא המדינה מר יצחק הרצוג ,נשיאת האקדמיה היוצאת פרופ' נילי כהן וזוכי
פרס בלווטניק פרופ' עידו קמינר ופרופ' יוסי יובל .צילום :ערן בארי (באדיבות פרסי בלווטניק)

פרסי בלווטניק למדענים צעירים מצטיינים לשנת 2021
זו הפעם הרביעית שבה האקדמיה חילקה ,בשיתוף עם האקדמיה למדעים של ניו יורק ועם
קרן משפחת בלווטניק ,את פרסי בלווטניק ,המוענקים בכל שנה לשלושה מדענים צעירים
מצטיינים ומבטיחים בתחומים של מדעי החיים ,הכימיה ומדעי הפיזיקה וההנדסה על
הישגיהם יוצאי הדופן .טקס הענקת הפרסים התקיים בחודש אוגוסט  2021במוזיאון
ישראל במעמד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג .למוחרת הטקס התקיים בבית האקדמיה
הסימפוזיון "פרסי בלווטניק למדענים צעירים בישראל :המדע של המחר" ,ובו זוכי השנים
האחרונות נשאו הרצאות בתחומי מחקרם.

תוכנית למלגות חירום לישראלים להשתלמות בתר–דוקטורט בארץ
בעקבות מגפת הקורונה
זו השנה השנייה שבה האקדמיה תומכת ,באמצעות תוכנית חירום ,במתן מלגות לבתר־
דוקטורט .התוכנית מיועדת למשתלמי בתר־דוקטורט מצטיינים מכל תחומי הידע אשר
אינם יכולים לממש או להשלים את התמחותם המחקרית בחו"ל בשנה הקרובה בשל מגפת
הקורונה .בראש ועדת המלגות עומד חבר האקדמיה פרופ' מוטי שגב.
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תוכנית מלגות ההצטיינות של המועצה להשכלה גבוהה
והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לחוקרי בתר–דוקטורט מחו"ל
התוכנית היוקרתית להבאת בתר–דוקטורנטים מצטיינים מרחבי העולם לישראל מיושמת זו
השנה הרביעית .מטרת התוכנית היא להביא חוקרים צעירים מצטיינים מרחבי העולם להשתלב
במחקר בישראל ,לטוות קשרים מקצועיים ואישיים עם חוקרים ישראלים בשאיפה שקשרים
אלו יובילו לשיתופי פעולה מחקריים בעתיד .בשנת  2020הורחבה התוכנית בזכות שותפות עם
המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ,ובמסגרתה מוענקות עד  20מלגות בכל תחומי הדעת .בראש
הוועדה לבחירת הזוכים במלגה עומד חבר האקדמיה פרופ' מוטי שגב.

פרס בחקר הקבלה על שם פרופ' גרשם שלום
בחודש אוגוסט  2021נבחרה פרופ' רונית מרוז ,חוקרת קבלה מאוניברסיטת תל אביב ,לזוכה
בפרס בחקר הקבלה על שם פרופ' גרשם שלום שמעניקה האקדמיה .הפרס ,בסכום של 45,000
ש"ח ,מוענק אחת לארבע שנים לחוקר או לחוקרת מצטיינים בתחום הקבלה.

מיוזמות האקדמיה הצעירה הישראלית
סקר סגל צעיר בקורונה
בסוף שנת  2020ערכה האקדמיה הצעירה סקר למיפוי השפעת מגפת הקורונה על התפוקה
המחקרית של חברי סגל צעירים באוניברסיטאות השונות בישראל .מטרת הסקר הייתה
להבין את המשתנים המעורבים ולזהות את השפעותיה ארוכות הטווח של המגפה .מתוצאות
הסקר עולה שלמגפה השפעה חמורה על התפוקה המחקרית של סגל צעיר .את הסקר הוביל
מי שמכהן כיום כיו"ר הוועד המנהל של האקדמיה הצעירה ,פרופ' חיים ביידנקופף.

סקר חוקרים וחוקרות בראשית דרכם האקדמית 2.0
בחודש מאי  2021פורסמו תוצאות סקר מקיף שערכה האקדמיה
הצעירה בקרב מדעניות ומדענים צעירים מכל תחומי המחקר
והידע אשר הצטרפו לסגל הבכיר של אוניברסיטאות המחקר
בעשור האחרון .הסקר נועד למפות את נקודות החוזק של המערכת
האקדמית בגיוס מדענים צעירים וקליטתם ואת הנקודות הטעונות
שיפור ,ומסקנותיו הובאו לפני נשיאי ורקטורי המוסדות השונים.
את ועדת הסקר הובילו חבר האקדמיה הצעירה פרופ' עמית
ברנשטיין וחבר האקדמיה הצעירה לשעבר פרופ' אהוד נקר.
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כינוס "קידום חוקרות צעירות באקדמיה  -מודלים חדשניים"
בחודש יוני  2021קיימה האקדמיה הצעירה בשיתוף ות"ת כינוס שדן באתגרים בקידום
חוקרות צעירות באקדמיה .הכינוס כלל בין היתר פאנל של נשיאי כל האוניברסיטאות
בנושא מהלכי האקדמיה לקידום שוויון מגדרי .את הכינוס הובילה חברת האקדמיה הצעירה
פרופ' הילה שמיר.

שילוב חרדים באוניברסיטאות
בחודש אוגוסט  2021קיימה האקדמיה הצעירה מפגש בנושא שילוב חרדים באוניברסיטאות.
השתתפו בו נציגים מכל אוניברסיטה האחראים לשילוב חרדים בתוכניות הרגילות ,וכן
נציגים מות"ת ומארגונים נוספים .מטרת המפגש הייתה היכרות בין הנציגים השונים ,הכרת
התוכניות בקמפוסים השונים וכן ניסיון להקים פורום שימשיך בלימוד הדדי ובשיתוף פעולה.
את הכינוס הובילו חברי האקדמיה הצעירה ד"ר לטם פרי–חזן ופרופ' נתן קלר.

כינוסי "לראות ולהיראות" לבתר–דוקטורנטים
האקדמיה הצעירה קיימה במהלך השנה שלושה כינוסים  -בתחומי הביולוגיה ומדעי החיים,
המדעים המדויקים וההנדסה וכן במדעי הרוח  -ובהם הציגו בתר־דוקטורנטים את מחקריהם
לפני דקנים ,ראשי מחלקות ,ראשי בתי ספר וחברי סגל במוסדות המחקר השונים .מטרת
הכינוסים הייתה לתת לבתר־הדוקטורנטים אפשרות להציג את עצמם ואת המחקר שלהם
לפני קהל אקדמי מגוון ,לסייע ביצירת שיתופי פעולה מחקריים ,נטוורקינג וקידום השיח
המחקרי והפעילות האקדמית הבין־דורית גם בתקופת הקורונה.
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