
פעילות האקדמיה נוכח מגפת הקורונה
 2020 מארס  בחודש  האקדמיה  מועצת  התכנסה  הקורונה  מגפת  התפשטות  עם 

הקורונה,  מגפת  בנושאי  האקדמיה  לפעולות  לייעוץ  ועדה  הקמת  על  והחליטה 

הדיונים  במהלך  דודאי.  ידין  פרופ'  הטבע  למדעי  החטיבה  יו"ר  של  בראשותו 

הוחלט, בין השאר, על הקמת שתי ועדות ייעודיות:

במערכות  בתמיכה  האקדמית  המערכת  של  תפקידיה  לבחינת  ועדה   .1
קבלת החלטות בישראל וביטוים בעיתות משבר לאומי

הוועדה  מטרת  למדע.  הלאומית  הקרן  יו"ר  זייפמן,  דניאל  פרופ'  עומד  הוועדה  בראש 

לברר את המצוי והרצוי בדרכים שבהן מקבלי ההחלטות בישראל מסתייעים בידע האצור 

בקהילה האקדמית בקבלת החלטות לאומיות, הן בעיתות שגרה הן בעת משבר לאומי. 

גופים  וראשי  ובהווה,  בעבר  החלטות  מקבלי  אישים,  של  רב  מספר  ריאיינה  הוועדה 

שונים, ובכוונתה להמליץ לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על תוכנית שתתבסס 

במשרדי  ההחלטות  למקבלי  ושתאפשר  בישראל  האקדמית  הקהילה  של  יכולותיה  על 

השונים.  המדע  בתחומי  מיטביים  ומומחיות  ייעוץ  לקבל  הציבורי  ובשירות  הממשלה 

הוועדה מתכננת לסיים את עבודתה לקראת סוף השנה.

ועדה לבחינת מערכת האיזונים בשעת משבר לאומי  .2

בראש הוועדה עומד חבר האקדמיה פרופ' משה הלברטל. מטרת הוועדה לברר מהו האיזון 

הראוי בין שיקולים הקשורים לבריאותה הפיזית והנפשית של האוכלוסייה, לביטחון כלכלי, 

בתחומים  לדיון  בעלות חשיבות  סוגיות  הגדירה  הוועדה  הפרט.  ולחירויות  לצדק חברתי 

מערכת  של  תפקודה  אחרים;  חיים  לשיקולי  כלכלה  שיקולי  בין  הרצוי  היחס  ובהן  הללו, 

היבטים  בחשבון;  וחברתית  נפשית  כלכלית,  מצוקה  כמו  שיקולים  הבאת  אגב  הבריאות 

חוקתיים של מידת ההגבלה של חירויות הפרט ומידת ההגנה על פרטיות בשעת חירום; 

האופן שבו ראוי לבנות אמון ציבורי החיוני לשיתוף פעולה רחב בשעות חירום; פערים 

כלכליים והבדלים תרבותיים בשעת חירום; פגיעותן השונה של קבוצות שונות באוכלוסייה 

במצבי חירום. בסיכום עבודתה תציע הוועדה חלופות לטיפול בשאלות דלעיל.
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תוכנית חירום לסיוע למשתלמי בתר–דוקטורט מצטיינים

בעקבות  צעירים  חוקרים  בפני  הנערמים  הקשיים  נוכח  כי  החליטה  האקדמיה  מועצת 

התפשטות המגפה תוקם תוכנית חירום לסיוע למשתלמי בתר�דוקטורט מצטיינים אשר אינם 

יכולים לממש או להשלים את התמחותם המחקרית בחו"ל בשנה הקרובה. בחודש ספטמבר 

הוכרזו עשרת הזוכים במלגה, המוענקת לתקופה של שנתיים לחוקרים צעירים ישראלים מכל 

תחומי הידע להתמחות בתר�דוקטורט באוניברסיטאות המחקר בישראל. סכום כל מלגה הוא 

150,000 ש"ח לכל שנה.

קשרים בין–לאומיים

בריטניה

עם  בשיתוף  שנערך  מבנית  ביולוגיה  בנושא  כינוס  במסגרת 

בחודש   )Royal Society( הבריטית  המלכותית  החברה 

פברואר ּחודש ההסכם לשיתוף פעולה מדעי בין שתי האקדמיות 

האקדמיה  נשיאת  ההסכם  על  חתמו  נוספות.  שנים  לחמש 

 פרופ' נילי כהן ונשיא החברה המלכותית הבריטית, זוכה פרס נובל, ד"ר ונקי רמאקרישנן

מר  בישראל  בריטניה  שגריר  במעמד  התקיימה  החתימה   .)Dr. Venki Ramakrishnan(

המדינות.  בין  המדעי  הפעולה  שיתוף  לקידום  פועל  אשר   ,)H.E. Neil Wigan( ויגן  ניל 

בכינוס שהתקיים בבית האקדמיה השתתפו מדענים בעלי שם עולמי מבריטניה ומישראל, 

ובהם ארבעה זוכי פרס נובל. מארגני הכינוס היו פרופ' נתן נלסון מאוניברסיטת תל אביב 

ופרופ' יואל זוסמן ממכון ויצמן למדע בשיתוף עם זוכת פרס נובל וחברת האקדמיה פרופ' 

עדה יונת, עם נשיא החברה המלכותית הבריטית וזוכה פרס נובל ד"ר רמאקרישנן ועם זוכה 

פרס נובל ד"ר ריצ'ארד הנדרסון )Dr. Richard Handerson( מאוניברסיטת קיימברידג'.

מימין: נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן, שגריר בריטניה בישראל מר ניל ויגן ונשיא החברה המלכותית הבריטית, 

זוכה פרס נובל, ד"ר ונקי רמאקרישנן, במעמד חתימת חידוש ההסכם בין האקדמיות

נדחו למן חודש מארס פעילויות רבות  בגין מגפת הקורונה  בשל המגבלות שהוטלו 

למועד אחר. עם זאת התקיימו כמה אירועים בתחילת השנה וכן פעילויות מקוונות.



באקדמיה

גרמניה

פברואר  בחודש  השתתפה  כהן  נילי  פרופ'  האקדמיה  נשיאת 

 בטקס חילופי נשיאים באקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים -

לאופולדינה. פרופ' ירג האקר )Prof. Jörg Hacker(, הנשיא 

ובמקומו  תפקידו,  סיים את  והאקדמיה,  ישראל  וידיד  הפורש 

מגפת  התפרצות  עם  אפריל,  בחודש   .)Prof. Gerald Haug( האוג  גרלד  פרופ'  מונה 

לאופולדינה   - למדעים  הגרמנית  הלאומית  האקדמיה  ביוזמת  הוקמה  בעולם,  הקורונה 

דנה  העבודה  קבוצת  ובהשלכותיו.  הקורונה  במשבר  לדון  בין�לאומית  עבודה  קבוצת 

השתתפו  הישראלית  האקדמיה  מטעם  ולמעקב.  לבדיקות  לבידוד,  הקשורים  בנושאים 

בקבוצה חברות האקדמיה פרופ' נעמה ברקאי ופרופ' עדי קמחי. 

הודו

כינוס משותף לאקדמיה ולאקדמיה הלאומית ההודית למדעים 

בנושא אסטרופיזיקה ומדעים פלנטריים נערך בבית האקדמיה 

בתחום  העוסקים  חוקרים  בהשתתפות   ,2019 דצמבר  בחודש 

עודד  פרופ'  עמדו  ההיגוי  ועדת  בראש  המדינות.  משתי 

אהרונסון ממכון ויצמן למדע ופרופ' ראם סרי מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הכינוס 

עסק בחמישה תחומים עיקריים: אסטרונומיה של הרדיו, גלקסיות, סופרנובות, כוכבי לכת 

חוץ�שמשיים ומשימות חלל.
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מימין׃ נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן והנשיא הנכנס של האקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים - לאופולדינה פרופ' גרלד האוג 

האקדמיה  עם  בשיתוף  שנערכה  פלנטריים  ומדעים  אסטרופיזיקה  בנושא  בכינוס  משתתפים  משמאל׃  הנשיאים;  חילופי  בטקס 

הלאומית ההודית למדעים 



נורווגיה

נשיא האקדמיה הלאומית למדעים של נורווגיה פרופ' האנס 

בחודש  ביקר   )Prof. Hans Petter Graver( גראוור  פטר 

עם  גראוור  פרופ'  נפגש  בביקורו  האקדמיה.  בבית  ינואר 

דוד  פרופ'  הנשיאה  סגן  כהן,  נילי  פרופ'  האקדמיה  נשיאת 

הראל, לשעבר נשיא האקדמיה פרופ' מנחם יערי, יו"ר החטיבה למדעי הרוח פרופ' סרג'יו 

הרט, יו"ר החטיבה למדעי הטבע פרופ' ידין דודאי, חברת האקדמיה פרופ' רות גביזון ז"ל 

וחבר האקדמיה פרופ' דניאל פרידמן. במהלך הפגישה שוחחו המשתתפים על אפשרויות 

לשיתופי פעולה פוטנציאליים. 

EuroScience Open Forum (ESOF)

השתתף  הראל  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  סגן 

שכותרתו בין�לאומי  מקוון  בדיון  ספטמבר   בחודש 

"Brain Drain – Brain Gain – Brain Circulation", שנערך 

במסגרת האירוע )EuroScience Open Forum )ESOF שהתקיים בטריאסטה שבאיטליה. 

מגפת  לנוכח  בין�לאומית  מדעית  ובניידות  מצטיינים  חוקרים  של  בהגירה  התמקד  הדיון 

הקורונה, והשתתפו בו מדענים בעלי שם עולמי. את המושב ארגנו במשותף האקדמיה הלאומית 

 הישראלית למדעים, האקדמיה הצרפתית למדעים, האקדמיה האיטלקית הלאומית למדעים

והאקדמיה  למדעים  הפולנית  האקדמיה  איטלקי,  למחקר  הלאומית  המועצה  לינצ'יי,  דיי 

הלאומית הגרמנית למדעים - לאופולדינה.
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נשיא האקדמיה הלאומית למדעים של נורווגיה פרופ' האנס פטר גראוור )רביעי משמאל( ונשיאת האקדמיה 

פרופ' נילי כהן )שלישית משמאל( עם מועצת האקדמיה וחברי אקדמיה



באקדמיה

דוחות האקדמיה
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. השנה פרסמו ועדות האקדמיה את הדוחות האלה:

* כל הדוחות זמינים לקריאה באתר האקדמיה.

דוח מצב המדע תש"ף/2019

לפי חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרסמה האקדמיה את דוח מצב המדע 

השלישי. מטרת הדוח הייתה להצביע על הישגים, על פערים ועל אתגרים במחקר האקדמי 

בארץ בשלוש השנים הקודמות לדוח, למען קידום המדע והמחקר וביסוסם בישראל. בראש 

הוועדה עמד חבר האקדמיה פרופ' רשף טנא. הדוח הוצג לפני ועדת המדע והטכנולוגיה של 

הכנסת בדיון בחודש נובמבר 2020. בדיון בוועדה הודגשה חשיבותם של התמיכה במחקר 

הביו�רפואי ותקצובו ובמינוף תוכנית הקרן הלאומית למדע בתחום זה. מוקדם יותר השנה 

ביקרה בבית האקדמיה יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ח"כ עינב קאבלה, בליווי 

צוות הוועדה, על מנת להכיר את פעילות האקדמיה.

דוח מצב תחום לימודי השואה באוניברסיטאות המחקר ובמכללות בישראל 

האקדמיה פרסמה דוח העוסק במצב תחום לימודי השואה באוניברסיטאות המחקר ובמכללות 

ישראל  פרופ'  האקדמיה  חבר  עמד  שבראשה  ועדה  של  פעילותה  את  מסכם  הדוח  בישראל. 

ברטל, אשר ערכה מיפוי מקיף של מצב המחקר וההוראה האקדמית בתחום בעזרת סקרים 

ושאלונים שנשלחו לראשי המוסדות. 
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והטכנולוגיה של הכנסת בדוח מצב המדע תש"ף/2019 שפרסמה האקדמיה הלאומית  בוועדת המדע  הדיון 

הישראלית למדעים. צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת



 דוח הוועדה לבחינת הקמת מרכז לאומי למיקרוסקופית
אלקטרונים קריוגנית )CryoEM( מתקדמת 

למיקרוסקופית  לאומי  מרכז  של  הקמתו  לבחינת  הוועדה  דוח  את  פרסמה  האקדמיה 

וחברת  נובל  פרס  זוכת  עמדה  הוועדה  בראש  מתקדמת.   )CryoEM( קריוגנית  אלקטרונים 

מתקדמת  טכנולוגיה  היא  קריוגנית  אלקטרונים  מיקרוסקופית  יונת.  עדה  פרופ'  האקדמיה 

להדמיית ביו�מולקולות ותאים המקדמת את ההבנה של תהליכים ביולוגיים ושל אורגניזמים. 

 CryoEM תשתיות  מרכז  להקים  דחוף  צורך  ועל  רבה  מצוקה  על  העידו  הוועדה  ממצאי 

בתחומים  גם  אך  המבנית,  הביולוגיה  תחום  ובראשם  שונים,  בתחומים  למדענים  שיאפשר 

כגון ביולוגיה של התא, רפואה, מיקרוביולוגיה, ביוכימיה ופרמקולוגיה, שימוש בטכנולוגיות 

ובשיטות מחקר מתקדמות במחקריהם.

פעילויות ביוזמת האקדמיה
* כל ההרצאות זמינות לצפייה באתר האקדמיה.

סדרת ”בשערי האקדמיה"

במפגשים  האקדמיה".  "בשערי  המפגשים  סדרת  את  השישית  השנה  זו  מקיימת  האקדמיה 

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

רב�תחומי. בשנים תש"ף-תשפ"א מוקדשת הסדרה לנושא "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. בשל התפשטות מגפת 

הקורונה סדרת המפגשים מקוונת.

האקדמיה מתארחת במכללה האקדמית ספיר: מפגש בנושא "תגליות"

האקדמיה קיימה בחודש ינואר מפגש בנושא "תגליות" 

בספיר  המפגש  שבשדרות.  ספיר  האקדמית  במכללה 

הוא תחילתו של מיזם שבו האקדמיה מבקשת להרחיב 

ולהעצים את קשריה עם הקהל הרחב בצפונה ובדרומה 

של המדינה. במפגש הרצו חבר האקדמיה פרופ' ישראל 

פרופ'  האקדמיה  וחבר  נובל  פרס  וזוכה  פינקלשטיין 

אהרן צ'חנובר. יו"ר המפגש הייתה הנשיאה פרופ' נילי 

כהן, ונשיא המכללה האקדמית ספיר פרופ' שי פלדמן 

נשא דברים בפתחו. 
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נשיאת  פינקלשטיין,  ישראל  פרופ'  האקדמיה  חבר  מימין: 

האקדמיה  וחבר  נובל  פרס  זוכה  כהן,  נילי  פרופ'  האקדמיה 

פרופ' אהרן צ'חנובר, במהלך המפגש 



באקדמיה

הכינוס הרב–תחומי השנתי בנושא "יופי"

החמישית,  הפעם  זו  פברואר  בחודש  שנערך  האקדמיה,  של  השנתי  הרב�תחומי  הכינוס 

הוקדש לנושא "יופי". בכינוס בחנו חוקרים בכירים מתחומים שונים סוגיות הנוגעות למושג 

וכיצד הוא משתקף בתחומים שונים - במדעים המדויקים, בספרות ובמוזיקה. את  "יופי" 

הרצאת האורח, שעסקה ביופי, בזיכרון ובאדריכלות, נשא האדריכל דניאל ליבסקינד.

כינוס בין–לאומי בנושא אתגרי הדמוקרטיה הליברלית

"אתגרי  הכותרת  את  שנשא  בין�לאומי  כינוס 

בחודש  באקדמיה  נערך  הליברלית"  הדמוקרטיה 

השינויים  השאר  בין  נידונו  בכינוס   .2019 דצמבר 

בין  הקשר  הישראלית,  הדמוקרטיה  שעוברת 

הגלובלי� העידן  של  השפעתו  לדת,  דמוקרטיה 

ותפקידה  הדמוקרטיה  של  יציבותה  על  דיגיטלי 

את  הדמוקרטיה.  על  בשמירה  האקדמיה  של 

הכינוס הוביל חבר האקדמיה פרופ' שלמה אבינרי, 

והשתתפו בו חוקרים נוספים מהארץ ומחו"ל. 

כינוס לציון יום דרווין הבין–לאומי

ביוזמתם של חברי האקדמיה פרופ' יואל רק ופרופ' יוסף שילה ציינה האקדמיה זו השנה 

הרביעית את יום הולדתו של דרווין בכינוס שנתי, המעלה על נס את תרומתו של דרווין 

שנערך  הכינוס  ביקורתית.  וחשיבה  סקרנות  אינטלקטואלי,  אומץ  לקידום  המדע,  לעולם 

בפברואר, בהובלתו של פרופ' רק, הוקדש לנושא "סיפור ההליכה הזקופה של האדם".
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האדריכל  תכנן  המוזאון  הרחבת  את  שבקנדה.  באונטריו  המלכותי  והמוזאון  ליבסקינד  דניאל  האדריכל 

 Alex Fradkin :דניאל ליבסקינד. צילום

פרופ' שילה ג'סנוף וחבר האקדמיה פרופ' שלמה אבינרי בכינוס בנושא 

אתגרי הדמוקרטיה הליברלית



לאה גולדברג ויצירתה

גולדברג  לאה  של  לפטירתה  שנה   50 מלאת  לרגל 

לה  שהוקדש  כינוס  פברואר  בחודש  באקדמיה  נערך 

האירו  העיון  ביום  שנישאו  ההרצאות  וליצירתה. 

של  האינטלקטואלי  ובעולמה  ביצירתה  שונות  פנים 

והלאומית,  התרבותית  בזהותה  ועסקו  גולדברג  לאה 

ובדיוקנה  והרוסית  האנגלית  לתרבות  בזיקותיה 

כמתרגמת. כמו כן נערכה השוואה בין שירתה לילדים 

לשירתה למבוגרים. את הכינוס הוביל חבר האקדמיה 

פרופ' אבנר הולצמן.

אירוע לזכר פרופ' מאיר יעקב קיסטר ומורשתו

במלאת עשר שנים למותו של חבר האקדמיה פרופ' מאיר יעקב קיסטר ז"ל, מגדולי החוקרים 

עיון  ערב  נובמבר  בחודש  נערך  ובעולם,  בארץ  הקדום  והאסלאם  הקלאסית  הערבית  של 

מקוון. את הערב יזם חבר האקדמיה פרופ' יוחנן פרידמן, שגם כיהן בו כיו"ר.

ראיונות החברים

למן שנת 2016 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 35 חברי אקדמיה זמינים כיום לצפייה בערוץ ה�YouTube באתר האקדמיה. 
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חברות וחברי אקדמיה מתראיינים במסגרת מיזם "ראיונות החברים"

פרופ' יעל דר ביום העיון "לאה גולדברג ויצירתה"



באקדמיה

תערוכת ״היופי במדע״

התערוכה "היופי במדע" מעטרת את בית האקדמיה החל מחודש נובמבר 2019. התערוכה 

בוחנת את הקשר שבין מדע לאסתטיקה כפי שהוא משתקף בתמונות הלקוחות ממחקריהם 

של חברי האקדמיה ושל חברי האקדמיה הצעירה הישראלית. בתערוכה מוצגים 33 תמונות 

ו�3 סרטוני וידאו ממחקרים בתחומי ידע שונים ומגוונים, באופן ההולם את חזון האקדמיה 

אותה  אצר  חגיגי.  בקטלוג  מלווה  התערוכה  השונות.  המדעיות  הדיסציפלינות  בין  לחבר 

יבשם עזגד.

הדור הצעיר
רואה חשיבות רבה בהשקעה  ופיתוחו האקדמיה  קידום המדע הישראלי  לשם 

וניהול  פרסים  מלגות,  הענקת  באמצעות  מצטיינים  מדענים  של  הצעיר  בדור 

תוכניות ייעודיות.

תוכניתה של האקדמיה להבאת בתר�דוקטורנטים מצטיינים מרחבי העולם לאוניברסיטאות 

המחקר בישראל, שנוסדה בשנת 2018, הורחבה השנה בזכות שותפות חדשה בין האקדמיה 

למועצה להשכלה גבוהה )מל"ג(. על פי המתווה החדש יוענקו עד עשרים מלגות בכל תחומי 

הטבע,  במדעי  יוענקו  מלגות  חמש�עשרה  והחברה.  הרוח  מדעי  תחומי  ובכללם  הדעת, 

בטכנולוגיה, בהנדסה ובמתמטיקה )STEM( ועוד חמש מלגות במדעי הרוח והחברה. מטרת 

התוכנית למשוך חוקרים צעירים מצטיינים מרחבי העולם לבוא לישראל ולהשתלב במחקר 

פעולה  לשיתופי  יובילו  הישראלים  החוקרים  עם  שיירקמו  שהקשרים  שאיפה  מתוך  כאן 

מחקריים בעתיד. בראש הוועדה לבחירת הזוכים עומד חבר האקדמיה פרופ' מוטי שגב.

ועדת השיפוט של מלגות אדמס, בראשותו של חבר האקדמיה פרופ' משה אורן, בחרה השנה 

הטבע,  במדעי  מחקר  לתלמידי  המיועדת  היוקרתית  התוכנית  מלגאי  של  ה�16  המחזור  את 
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מתוך התערוכה ״היופי במדע״. אוצר׃ יבשם עזגד



מרסל  מר  האקדמיה  ידיד  ביוזמת  נוסדה  התוכנית  ובהנדסה.  המחשב  במדעי  במתמטיקה, 

אדמס ז"ל, שנפטר בחודש אוגוסט האחרון. שלוש חוקרות מצטיינות מקרב בוגרות התוכנית 

זכו השנה במלגות רות ארנון לבתר�דוקטורט המיועדות לבוגרות תוכנית מלגות אדמס. טקס 

הענקת המלגות המקוון נערך בהשתתפות חברת האקדמיה ותורמת המלגות פרופ' רות ארנון.

קרן  ועם  יורק  ניו  של  למדעים  האקדמיה  עם  בשיתוף  האקדמיה,  חילקה  השלישית  בפעם 

לשלושה  שנה  בכל  מוענקים  הפרסים   .2020 לשנת  בלווטניק  פרסי  את  בלווטניק,  משפחת 

מדענים צעירים מצטיינים ומבטיחים על הישגיהם יוצאי הדופן בתחומים של מדעי החיים, 

הכימיה ומדעי הפיזיקה וההנדסה. בראש ועדות השיפוט עמדו חברי האקדמיה פרופ' איתמר 

וילנר, פרופ' עדי קמחי ופרופ' מוטי שגב.

האקדמיה תומכת באמצעות קרן פולקס, שמקום משכנה באנגלייה, במלגות לקידום חוקרים 

צעירים בתחום הביו�רפואי. השנה זכו שבעה מלגאים במלגת פולקס המיועדת לסטודנטים 

פולקס  קרן  למלגות  הישראלית  הוועדה  בראש   .MD-PhDל� המשולב  במסלול  מצטיינים 

עומד חבר האקדמיה פרופ' משה אורן. 

תוכנית  את  להפעיל  מוסיפה  האקדמיה 

למדעי  החטיבה  של  הצעירים  פורום 

הרוח. בשנת תשפ"א עוסק הפורום בנושא 

השואה  עם:  רצח  אנטישמיות,  "גזענות, 

האידאולוגיים  ההיסטוריים,  בהקשריה 

חבר  הפורום  את  מנחה  והתרבותיים". 

פורום  ברטל.  ישראל  פרופ'  האקדמיה 

חבר  בראשות  תש"ף,  שנת  של  הצעירים 

בנושא  התמקד  רק,  יואל  פרופ'  האקדמיה 

"מהות ההוכחה במדעים ההיסטוריים". 
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מלגאי אדמס מסיירים בעכו העתיקה

למדעי  החטיבה  של  הצעירים  פורום  של  מקוון  מפגש 

הרוח לשנת תשפ"א


