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 70שנה למדינת ישראל
לציון שנת ה– 70למדינת ישראל ערכה האקדמיה אירועים וכינוסים שהוקדשו
להצגת הישגי המדע הישראלי  -בארץ ובחו"ל.

כינוס חתני פרס נובל ומדליית פילדס מישראל ומצרפת
בעקבות ביקורה של המזכירה הקבועה של האקדמיה
הצרפתית למדעים (Institut de France -
 ,)Académie des sciencesידידת האקדמיה
פרופ' קתרין ברשיניאק (,)Catherine Bréchignac
הוחלט לקיים בפריז ובארץ כינוסים מדעיים
משותפים לרגל מלאת שבעים למדינה .הכינוס
בפריז התקיים בחודש יוני ,והשתתפו בו זוכי פרס
נובל ומדליית פילדס ומדענים בכירים נוספים משתי
האקדמיות .בחודש נובמבר  2018תקיים האקדמיה
כינוס מקביל בישראל שיישא את הכותרת "מדע ללא גבולות" בנוכחות נשיא המדינה מר
ראובן (רובי) ריבלין ובהשתתפות חברי שתי האקדמיות.
כינוס בנושא The Grand Challenges in the Chemical Sciences

בחודש יוני התקיים כינוס בין–לאומי מקיף בהשתתפות יותר מ– 50מדענים מהארץ ומהעולם,
לרבות זוכי פרס נובל ,והוא היה לגולת הכותרת של חגיגות השבעים למדינה באקדמיה .בכינוס
יוצא הדופן בהיקפו ובתכניו דנו החוקרים באתגרים העומדים בפני חקר הכימיה על תחומיו
השונים .מארגני הכינוס היו חברי האקדמיה פרופ' רפי לוין (יו"ר) ,פרופ' איתמר וילנר ,פרופ'
יהושע יורטנר וחתן פרס נובל פרופ' דן שכטמן.
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כינוס בנושא התפתחות המדע בשבעים שנותיה של מדינת ישראל
בחודש אפריל ערכה האקדמיה כינוס רב–תחומי לציון שבעים שנה למדע ולמחקר בישראל.
הכינוס הדגיש את הישגי המדע הישראלי בראייה ביקורתית :עבר ועתיד ,ההתפתחויות שחלו
במחקר והתגליות המדעיות בישראל בשבעים שנותיה של המדינה .הכינוס הקיף את ארבעת ענפי
המחקר המרכזיים  -מדעי החיים ,מדעי החברה ,מדעי הרוח והמדעים המדויקים  -והשתתפו
בו חוקרים ישראלים ידועי שם .יושבי ראש הכינוס היו חברי האקדמיה פרופ' רות ארנון,
פרופ' יורם בילו ,פרופ' משה הלברטל וסגן הנשיאה פרופ' דוד הראל.

מדע ודעת בבית נשיא המדינה
במסגרת אירועי שנת השבעים למדינת ישראל יזמה
האקדמיה מפגש של בני נוער מרחבי הארץ בשיתוף
עם בית הנשיא .באירוע ,שהתקיים בחודש מרס,
השתתפו נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין,
נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ,חתן פרס נובל
וחבר האקדמיה פרופ' דן שכטמן וחברת האקדמיה
הצעירה פרופ' מונא חוריכסאברי .באירוע השתתפו
 150תלמידים המייצגים את מגוון החברה הישראלית:
יהודים וערבים ,דתיים וחילונים וכן קבוצת צעירים
נכים הלומדים בחינוך המיוחד.

צילום :מארק ניימן  /לע"מ

קשרים בין–לאומיים
במסגרת ההסכמים לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
ובין אקדמיות עמיתות בעולם התקיימו במהלך השנה האחרונה כמה כינוסים.

אזרבייג'ן
בעקבות חידוש ההסכם לשיתוף פעולה עם האקדמיה הלאומית
למדעים של אזרבייג'ן (Azerbaijan National Academy of
 ,)Sciencesשחתמה עליו נשיאת האקדמיה לשעבר פרופ' רות
ארנון בשנת  ,2015נערך בחודש אוקטובר  2018בירושלים כינוס
משותף לשתי האקדמיות .בכינוס ,שהתמקד ברעידות אדמה  -סייסמולוגיה וגאודינמיקה -
השתתפו חוקרים מהאקדמיה האזרבייג'נית ומרצים ישראלים .את הדיונים בנושא שיתוף
הפעולה ופיתוח קשרים מדעיים בין חוקרים משתי המדינות בתחומי מדעי כדור הארץ,
ובכללם נושאים כגון גז ונפט ,מוביל חבר האקדמיה פרופ' צבי בן–אברהם.
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בריטניה
בחודש מרס נערך באקדמיה סימפוזיון משותף עם החברה
המלכותית הבריטית ( )The Royal Societyבנושא:
 .Genome Stability and Dynamicsבכינוס השתתפו 24
מדענים בולטים בתחום מישראל ומבריטניה ועשרות תלמידי
מחקר מישראל ,וכן הוצגו  32פוסטרים של חוקרים צעירים .חבר האקדמיה פרופ' יוסי שילה
הוביל את שיתוף הפעולה עם העמיתים הבריטים.

גרמניה
בתחילת מאי התקיים בברלין הכינוס הדו–לאומי השישי של
האקדמיה עם האקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים לאופולדינה
()The German National Academy of Sciences Leopoldina
בנושא .From Synapses to Circuits in Health and Disease
חבר האקדמיה פרופ' ידין דודאי היה ראש המשלחת הישראלית.

הודו
על פי הסכם שיתוף הפעולה עם האקדמיה הלאומית ההודית
למדעים (,)The Indian National Science Academy
התקיים בניו דלהי בחודש פברואר כינוס משותף בנושא גנטיקה
מולקולרית .חבר האקדמיה פרופ' יוסי שילה ארגן את המפגש,
ובמשתתפים היו חוקרים מובילים בתחום מישראל ומהודו.

ESRF

לקראת חידוש ההסכם עם המתקן האירופי לקרינת סינכרוטרון  -ה–ESRF
( - )European Synchrotron Radiation Facilityהצפוי להיחתם
בנובמבר  ,2018קיימה האקדמיה בחודש מרס סדנה בהשתתפות נשיאת
האקדמיה פרופ' נילי כהן ,כלת פרס נובל וחברת האקדמיה פרופ' עדה יונת,
יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ ,מנכ"ל ה– ESRFמר פרנצ'סקו סטה (,)Francesco Sette
חוקרים מישראל ומה– ESRFוסטודנטים.
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כינוס אקדמיות צעירות אסייתיות

האקדמיה הצעירה הישראלית יזמה בחודש פברואר כינוס
שהשתתפו בו חוקרים ומדענים צעירים מצטיינים ממגוון ארצות
באסיה .הכינוס עסק בנושא "מדע וחברה :אתגרים וסיכויים" ובחן
סוגיות כמו תפקידו של המדע בקביעת מדיניות ,מדע בשירות החברה וחסמים לקידום המדע.
כלת פרס נובל וחברת האקדמיה פרופ' עדה יונת נשאה את ההרצאה המרכזית בכינוס.

כינוסים והרצאות באקדמיה
סדרת “בשערי האקדמיה"
האקדמיה מקיימת זו השנה הרביעית את סדרת המפגשים " -בשערי האקדמיה" .במפגשים
משתתפים חברי אקדמיה ,חוקרים ואנשי רוח ,ובכל מפגש נידון נושא משותף במבט רב–
תחומי .בשנת תשע"ח ,לכבוד שנת השבעים למדינה ,הוקדשה הסדרה לקשר שבין מדע
ומדינה .בשנה הקרובה ,תשע"ט ,תתמקד הסדרה בנושא "גבולות" .חברי הוועדה המארגנת של
הסדרה הם נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ,סגן הנשיאה פרופ' דוד הראל וחברי האקדמיה
פרופ' ידין דודאי ופרופ' אבנר הולצמן.
סדרת המפגשים זוכה להצלחה רבה בקרב הציבור הרחב ,ולעיתים קרובות משתתפים בהם
קבוצות של תלמידי תיכון שגם נפגשים עם המרצים לפני ההרצאות למפגש אישי .כל המפגשים

מצולמים וזמינים לצפייה באתר האקדמיה.
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הכינוס הרב–תחומי השנתי השלישי במדעי הטבע ובמדעי הרוח  -זמן
בכינוס הבין–לאומי שהתקיים בחודש פברואר והוקדש לנושא "זמן" השתתפו חוקרים בכירים
מהארץ ומהעולם מהתחומים אסטרופיזיקה ,מדעי כדור הארץ ,אנתרופולוגיה ,ארכאֵולוגיה,
היסטוריה ,מדעי המוח ,נירולוגיה ,מדעי המחשב ,אומנות וספרות .בצוות ההיגוי של הכינוס
היו חברי האקדמיה פרופ' ידין דודאי (יו"ר) ,פרופ' יורם בילו ,פרופ' נעמה גורן–ענבר ,סגן
נשיאת האקדמיה פרופ' דוד הראל ,פרופ' יעקב קליין ופרופ' שלומית רמון–קינן .את הרצאת
האורח בכינוס נשא פרופ' ג'ואל כהן ( )Joel Cohenמאוניברסיטת קולומבייה ומאוניברסיטת
רוקפלר בניו יורק ,בנושא .Life Time: The Meanings and Limits of Age
בשנת תשע"ט יעסוק הכינוס הרב–תחומי בנושא "מסעות" .ביומו השני של הכינוס יישא חתן
פרס נובל וחבר האקדמיה פרופ' אהרן צ'חנובר את ההרצאה "המסע לתגלית מדעית :האם
דרך אחת מובילה אליה ,או דרכים רבות?" .הכינוס ייערך בימים שני-שלישי ,כ"ט-ל' בשבט
תשע"ט 5-4 ,בפברואר .2019

כינוס בנושא משפט וחברה במדינה העות'מאנית
בחודש יוני התקיים באקדמיה כינוס בין–לאומי בהשתתפות חוקרים מטורקייה ,מארצות
הברית ומישראל .בכינוס דנו בחוק הפלילי העות'מאני ,במערכת המשפט ,בעדות הלא–
מוסלמיות באימפריה ובארץ ישראל בתקופה העות'מאנית .בראש הכינוס עמד חבר
האקדמיה פרופ' יוחנן פרידמן ,ובוועדה המארגנת היו פרופ' אמנון כהן ,פרופ' איימי סינגר
וד"ר אבי רובין .הכינוס נערך לזכרו של פרופ' אוריאל הד ,מייסד הלימודים העות'מאניים
בישראל ,לציון חמישים שנה למותו.

כינוס בנושא נתן אלתרמן ויצירתו במלאת  80שנה להופעת
הספר "כוכבים בחוץ"
בחודש מאי ציינה האקדמיה שמונים שנה להופעתו של "כוכבים בחוץ" ,קובץ השירים הראשון
של נתן אלתרמן .ארגן את הכינוס חבר האקדמיה פרופ' אבנר הולצמן ,והשתתפו בו פרופ'
עמינדב דיקמן ,פרופ' אריאל הירשפלד ,פרופ' חגית הלפרין ,פרופ' דן לאור ופרופ' דן מירון.

ערב עיון בנושא "היסטוריה חדשה של החסידות:
אבן דרך בתולדות מחקר החסידות"
בחודש מאי קיימה האקדמיה ערב עיון לכבוד הופעת הספר ,Hasidism: A New History
שראה אור השנה בהוצאת אוניברסיטת פרינסטון .בראש ערב העיון ישב חבר האקדמיה

פרופ' יורם בילו.
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היהדות ומקורות הנצרות  -כינוס לציון  100שנים להולדתו של
פרופ׳ דוד פלוסר
בדצמבר  2017השתתפו שניםעשר חוקרים צעירים ובכירים ,מהארץ ומחו"ל ,בכינוס שיוחד
לליבת נושאי המחקר שעסק בהם חבר האקדמיה פרופ' דוד פלוסר ז"ל .בין יוזמי הכינוס
ומארגניו היו חברי האקדמיה פרופ' גדליה סטרומזה ופרופ' שאול שקד.

מאה שנה לפטירתו של שלום יעקב אברמוביץ' (מנדלי מוכר ספרים)
בחודש נובמבר  2017קיימה האקדמיה יום עיון לציון מאה שנה למותו של שלום יעקב
אברמוביץ' (מנדלי מוכר ספרים) ,אבי הסיפורת היהודית המודרנית בעברית וביידיש .יוזמי
יום העיון ומארגניו הם חברי האקדמיה פרופ' ישראל ברטל ,פרופ' אבנר הולצמן ופרופ'
חוה טורניאנסקי.

הרצאות שנתיות
יום דרווין הבין–לאומי
ביוזמתו של חבר האקדמיה פרופ' יואל רק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מציינת
את יום הולדתו של דרווין 12 ,בפברואר ,בכינוס שנתי מיוחד ,המעלה על נס את תרומתו
של דרווין לעולם המדע ,לחשיבה המדעית ולקידום אומץ אינטלקטואלי ,סקרנות וחשיבה
ביקורתית .בשנת  2018עסק הכינוס בנושא "אבולוציית מוח האדם  -איך ,מתי ומדוע?"
הכינוס השנתי הבא ייערך בחודש פברואר .2019

נשיאה הראשון של האקדמיה
ּ
ההרצאה השנתית על שם מרטין בובר,
פרופ' מייקל קוק מאוניברסיטת פרינסטון נשא
בחודש מאי את ההרצאה השנתית על שם מרטין
בובר בנושא The Spread of Islam around the
 .Indian Oceanפרופ' קוק ,חתן פרס הולברג ,הוא
מבחירי חוקרי האסלאם בדורנו .נשיא האקדמיה
לשעבר פרופ' מנחם יערי בירך ,וחבר האקדמיה
פרופ' יוחנן פרידמן הציג את המרצה.
מימין :פרופ' מייקל קוק
ונשיא האקדמיה לשעבר פרופ' מנחם יערי
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ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין
פרופ' דוויד רייצה ( )David Reitzeמאוניברסיטת
פלורידה ומהמכון הטכנולוגי של קליפורנייה
ומנהל פרויקט Laser Interferometer( LIGO
 )Gravitational-wave Observatoryנשא את
הרצאת איינשטיין השנתית בחודש מרס ,בנושא
LIGO: Revealing the Violent and Extremely
Relativistic Universe through Gravitational
 .Wavesיו"ר החטיבה למדעי הטבע פרופ' איתמר וילנר
וחבר האקדמיה פרופ' ירון זילברברג נשאו דברים.

מימין :יו"ר החטיבה למדעי הטבע פרופ' איתמר וילנר ,נשיאת
האקדמיה פרופ' נילי כהן ופרופ' דוויד רייצה

פרסים ומלגות
מלגות אדמס
שמונה מלגות אדמס הוענקו לדוקטורנטים מצטיינים בטקס השנתי שנערך בבית האקדמיה
במסגרת סמינר אדמס בחודש יוני .הסמינר אירח השנה את פרופ' פרץ לביא ,נשיא הטכניון,
שהרצה על "הגיבורים שלי בחקר השינה" .ד"ר ג'וליאן אדמס ,בנו של מר מרסל אדמס ,מייסד
תוכנית המלגות ,העניק את המלגות בשם אביו .בירכו בטקס נשיאת האקדמיה פרופ' נילי
כהן וחבר האקדמיה פרופ' מוטי שגב ,יו"ר ועדת תוכנית המלגות שמסיים השנה את כהונתו.
יחליף אותו בתפקיד חבר האקדמיה פרופ' משה אורן.

מלגאי אדמס לשנת  .2019-2018מימין :יואב לוין ,אדר אדמסקי ,דוד מס ,ירון בן–עמי ,איתי ליניאל ,ערן לוסטיג,
איילת ארזי ואנאל בן–אשר
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מלגות בתר–דוקטורט לחוקרים זרים
השנה העניקה לראשונה האקדמיה מלגות בתרדוקטורט לחוקרים מצטיינים מרחבי העולם
לצורך הבאתם למעבדות מחקר בישראל .מטרת התוכנית לחזק את המעבדות המובילות
בישראל באמצעות חוקרים מצטיינים ולשמש מנוף לשיתופי פעולה ביןלאומיים באמצעות
קשירת קשרים מקצועיים ואישיים עם מדענים מצטיינים בתחילת דרכם בשאיפה שהם
יובילו לשיתופי פעולה מחקריים בעתיד .במסגרת התוכנית מוענקות עד עשר מלגות
דושנתיות לחוקרים עד גיל  33המצטיינים בתחומי מדעי החיים ,המדעים המדויקים,
הרפואה וההנדסה .בזוכים ב 2018היו חוקרים מגרמניה ,מלטביה ,מסין ,מאיטליה ,מצרפת,
מאוקראינה ומבריטניה.

פרסי בלווטניק
נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין אירח בחודש פברואר במשכן נשיאי ישראל אירוע
לכבוד ייסוד פרסי בלווטניק בישראל .באירוע השתתפו זוכי הפרס לשנת  2018פרופ'-משנה
צ'רלס דיזנדרוק ,פרופ' ענת לוין ופרופ' עודד רכבי ,נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן וסגן
הנשיאה פרופ' דוד הראל ,נשיא ומנכ"ל האקדמיה למדעים של ניו יורק מר אליס רובינשטיין,
תורם הפרס מר לן בלווטניק ויושבי ראש חבר השופטים חברי האקדמיה פרופ' איתמר וילנר,
פרופ' עדי קמחי ופרופ' מוטי שגב .בטקס הענקת הפרסים ,שהתקיים במוזיאון ישראל באותו
היום ,נשא את ההרצאה המרכזית חתן פרס נובל וחבר האקדמיה פרופ' אהרן צ'חנובר.

פרס בחקר הקבלה על שם גרשם שלום
בטקס שנערך בחודש פברואר קיבלה פרופ' חביבה פדיה את הפרס בחקר הקבלה על שם
גרשם שלום ונשאה הרצאה בנושא "מסעות ה'חָכ ְמָה'
בתולדות המיסטיקה היהודית :מיפוי ספרותי,
היסטורי ופנומנולוגי" .עם זוכי פרס גרשם שלום
בעבר נמנים פרופ' ישעיה תשבי ז"ל ,חבר האקדמיה
פרופ' משה אידל ,פרופ' יהודה ליבס ,פרופ' רחל
אליאור ,פרופ' דניאל אברמס ופרופ' יהונתן גארב.

מימין :יו"ר החטיבה למדעי הרוח פרופ' יוסף קפלן ,פרופ' חביבה
פדיה ונשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן

54

איגרת כסלו תשע"ט

