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א׳ בטבת תשע״ח )19 בדצמבר 2017(

האספה הכללית הפתוחה תשע“ח
טקס הצטרפותם של החברים החדשים לאקדמיה והרצאותיהם

מימין� פרופ׳ דוד הראל, פרופ׳ אנדרו פלקס, פרופ׳ זליג אשחר, פרופ׳ יונינה אלדר, פרופ׳ רוני אלנבלום, פרופ׳ יעקב כדורי, פרופ׳ יצחק אנגלרד, 
פרופ׳ איל בנבנישתי, פרופ׳ יוסף קפלן ופרופ׳ נילי כהן

פרופ' יונינה אלדר
שחזור מידע אבוד בעולם דיגיטלי 

פרופ' רוני אלנבלום 
שבריריות� קריסה, שפע והגילוי מחדש של שינויי האקלים

פרופ' זליג אשחר  
הכוונת מערכת החיסון לדחייה ולחיסול סלקטיבי של סרטן

פרופ' איל בנבנישתי  
על חובתה של המדינה להתחשב בזרים

פרופ' יעקב כדורי 
המדרש לפני חז"ל� מבט חטוף בפרשנות המקרא הקדומה

פרופ' אנדרו פלקס
אבירי הפולמוס ונושאי כליהם בשדה הקרב של הפרשנות הקונפוציאנית

בביתה  עורכת  - האקדמיה  ולקדם פעילות מדעית“  “לטפח   - בחוק  במסגרת תפקידה המוגדר 

הרצאות, כינוסים וימי עיון. אירועים רבים פתוחים לקהל הרחב.

)בפרק זה מצוינים האירועים שהתקיימו בבית האקדמיה בחודשים מאי 2017-אמצע יוני 2018(
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כינוסים וימי עיון

י״ג-ט״ו באייר תשע״ז )11-9 במאי 2017(

סדנה דו�לאומית ישראל-איטליה

 Arabic Language and Islamic Heritage:

 Historical Background and Contemporary

Perspectives

מירה  ד"ר  חטינה,  מאיר  פרופ'  המארגנת:  הוועדה  חברי 

רוזנבאום,  גבריאל  פרופ'  קולברג,  איתן  פרופ'  צורף, 

 Prof. Carmela Baffioni, Prof. Giuseppe Cecere,

 Prof. Giuliano Lancioni

מאיר  פרופ'  גבע–קלינברגר,  אהרון  פרופ'  בהשתתפות: 

לנדאו–טסרון, אלה  פרופ'  חסון,  יצחק  פרופ'   חטינה, 

גבריאל  פרופ'  קולברג,  איתן  פרופ'  צורף,  מירה  ד"ר 

 Prof. שרייבום–שבטיאל,  שלומית  ד"ר  רוזנבאום, 

Carmela Baffioni, Prof. Giuseppe Cecere, 

 Prof. Cristina D’Ancona, Dr. Manuela Giolfo,

 Dr. Mattia Guidetti, Prof. Giuliano Lancioni

ה׳-ו׳ במרחשוון תשע״ח )26-25 באוקטובר 2017(

קון  ראלף  סר  של  לזכרו  הסימפוזיונים  סדרת  השקת 

בנושא מדע, טכנולוגיה ואתיקה

 How can Information Technology בנושא:  כינוס 

and Privacy Coexist?

Dr. Julie Maxton ,ברכות: פרופ' נילי כהן

יוסי  כהן, פרופ'  נילי  זיו, פרופ'  יעקב  יושבי ראש: פרופ' 

שילה, פרופ' מיכאל רבין, פרופ' זאב תדמור

ביהם,  אלי  פרופ'  אחיטוב,  ניב  פרופ'  בהשתתפות: 

ערן  פרופ'  גביזון,  רות  פרופ'  בירנהק,  מיכאל  פרופ' 

פרופ'  ליג'ט,  קטרינה  פרופ'  לביא,  שי  פרופ'  דולב, 

פישר,  טליה  פרופ'  נאור,  מוני  פרופ'  מטיאס,  יוסי 

 פרופ' שושנה שילה, פרופ' עדי שמיר, פרופ' רון שמיר, 

 Prof. Debi Ashenden, Prof. Mandy Chessell,

 Prof. Anthony Finkelstein, Prof. Neil Lawrence,

Prof. Sofia Olhede, Prof. Karen Yeung

י״ב-י״ג במרחשוון תשע״ח )2-1 בנובמבר 2017(

מאה שנה להצהרת בלפור

ברכות: פרופ' נילי כהן

יושבי ראש: פרופ' שלמה אבינרי, פרופ' שולמית וולקוב, 

פרופ' בילי מלמן, פרופ' אריאל פורת 

בהשתתפות: פרופ' שלמה אבינרי, פרופ' איל בנבנישתי, 

פרופ' דניאל גוטוויין, פרופ' גדליה סטרומזה, פרופ' אלי 

 Prof. Jonathan Gribetz, Prof. Soli Ozel, פודה 

Prof. Susan G. Pedersen

י״ב במרחשוון תשע״ח-ב׳ בשבט תשע״ח

)1 בנובמבר 18-2017 בינואר 2018(

תערוכה: 2017-1917 - מאה שנה להצהרת בלפור

הספרייה  בשיתוף  האקדמיה  בבית  שהוצגה  התערוכה, 

היסטוריות  תעודות  כינסה  בן–צבי,  יצחק  ויד  הלאומית 

וחומרים המאירים את ההצהרה  סוגים  ופריטים ממגוון 

ואת  ניתנה  שבהן  ההיסטוריות  הנסיבות  רקע  על 

משמעויותיה מאז ועד עתה.

משתתפי הכינוס המשותף לאקדמיה עם החברה המלכותית הבריטית 
בנושא פרטיות וטכנולוגיה

פרופ׳ סוזן פדרסון )מימין( ופרופ׳ נילי כהן - כינוס בלפור
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ט׳-י׳ בכסלו תשע״ח )28-27 בנובמבר 2017( 

הישראלית  הלאומית  האקדמיה  של  דו�לאומית  סדנה 

)איטליה(  לינצ׳יי  דיי  הלאומית  והאקדמיה  למדעים 

 Advances in Immunopharmacological Therapy

for Cancer and Allergic Diseases

לוי–שפר, פרנצ'סקה  פרופ'  כהן,  נילי  פרופ'   ברכות: 

 H.E. Gianluigi Benedetti, Prof. Alberto Quadro

Curzio, Prof. Lorenzo Moretta

פרופ'  ירדן,  יוסף  פרופ'  המארגנת:  הוועדה  חברי 

Prof. Lorenzo Moretta ,פרנצ'סקה לוי–שפר

יפה–נוף, איתן  פרופ'  ארנון,  רות  פרופ'  ראש:   יושבי 

 פרופ' יוסף ירדן, פרופ' ישראל פכט, פרופ' שלומית קצב,

 Prof. Maurizio Brunori, Prof. Walter

Canonica, Prof. Guido Forni

בהשתתפות: פרופ' רונית אייזנברג שגיא, פרופ' ינון בן–

יוסף ירדן, פרופ' פרנצ'סקה לוי–שפר, פרופ'  נריה, פרופ' 

עופר מנדלבוים, פרופ' יוסף מקורי, פרופ' חובב נחושתן, 

,Prof. Walter Canonica פרוגדור,  אנג'ל   פרופ' 

 Prof. Elisabetta Dejana, Prof. Guido Forni,

 Prof. Antonio Lanzavecchia, Prof. Franco

 Locatelli, Prof. Alberto Mantovani, Prof.

 Lorenzo Moretta, Prof. Sergio Romagnani,

Prof. Angela Santoni

י״ב בכסלו תשע״ח )30 בנובמבר 2017(

מוכר  )מנדלי  אברמוביץ׳  יעקב  שלום  לזכר  עיון  ערב 

ספרים( במלאת מאה שנה לפטירתו

כהן, נילי  פרופ'  הולצמן,  אבנר  פרופ'  ראש:   יושבי 

פרופ' יוסף קפלן

בורשטיין,  דרור  ד"ר  באר,  חיים  פרופ'  בהשתתפות: 

חוה  פרופ'  הולצמן,  אבנר  פרופ'  ברטל,  ישראל  פרופ' 

טורניאנסקי, פרופ' יונתן מאיר, פרופ' דן מירון 

י״ח-י״ט בכסלו תשע״ח )7-6 בדצמבר 2017(

מאה  לציון  הנצרות"  ומקורות  "היהדות  בנושא  כינוס 

שנים להולדתו של פרופ׳ דוד פלוסר

יושבי ראש: פרופ' ברוריה ביטון–אשקלוני, פרופ' אסתר 

פרופ'  עיר–שי,  עודד  פרופ'  גדליה סטרומזה,  פרופ'  חזון, 

מנחם קיסטר, פרופ' שאול שקד

ורמן,  כנה  פרופ'  בלידשטיין,  משה  ד"ר  בהשתתפות: 

פרופ'  פלוסר,  יוחנן  פז,  יקיר  ד"ר  ניהוף,  מארן  פרופ' 

 ,Prof. Lutz Doering רוזר,  סרג'  ד"ר  קיסטר,  מנחם 

Prof. Paula Fredriksen, Malcolm Lowe, 

 Prof. Loren T. Stuckenbruck, Prof. Frère

Olivier-Thomas Venard o.p.

ט׳ בטבת תשע״ח )27 בדצמבר 2017(

לחוקרים  הקשר  מרכז  של  השמיני  השנתי  הכינוס 

ישראלים ויריד תעסוקה

חוקרים  לעודד  למטרה  לו  שם  הקשר  מרכז  כינוס 

באוניברסיטאות,  ולהיקלט  ארצה  לחזור  ישראלים 

במכללות האקדמיות, במכוני ובמרכזי מחקר, בתעשייה, 

במגזר הפרטי ובמשרדי ממשלה בישראל.

גליה פינצי,  נילי כהן,  ורדי, פרופ'  יוסי  בכינוס השתתפו ד"ר 

וחוקרים  שגב  )מוטי(  מרדכי  פרופ'  קישוני,  רועי  פרופ' 

ביריד התעסוקה  באוניברסיטאות.   למגוון תפקידים  שחזרו 

שהתקיים במסגרת הכינוס השתתפו נציגי 45 אוניברסיטאות, 

וביוטק  היי–טק  חברות  מחקר,  מכוני  אקדמיות,  מכללות 

וגופים לאומיים המסייעים בקליטה באקדמיה.
 Prof. Alberto Quadro כינוס ישראל-איטליה בנושא אימונופרמקולוגיה�

Curzio, נשיא אקדמיה דיי לינצ׳יי, נושא ברכות
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כ׳ בשבט תשע״ח )5 בפברואר 2018(

הטבע  במדעי  השלישי  השנתי  הרב�תחומי  הכינוס 

ובמדעי הרוח - זמן

דברי פתיחה: פרופ' נילי כהן

גורן–ענבר,  נעמה  פרופ'  בילו,  יורם  פרופ'  ראש:  יושבי 

קליין,  יעקב  פרופ'  הראל,  דוד  פרופ'  דודאי,  ידין  פרופ' 

פרופ' שלומית רמון–קינן, פרופ' יואל רק 

בן– מיכל  ד"ר  באואר,  יהודה  פרופ'  בהשתתפות: 

פרופ'  גלעדי,  ניר  פרופ'  גל–ים,  אבישי  ד"ר  נפתלי, 

זיסאפל,  נאוה  פרופ'  הנדלמן,  דון  פרופ'  הלוי,  איתי 

פרופ' אראלה חוברס, פרופ' אורי חסון, עופר ללוש, 

 Prof. John מלמן,   בילי  פרופ'  לנדאו,  איילת  ד"ר 

 Hawks, Prof. Christos Papadimitriou, Prof.

Sacha Stern

כ״ז בשבט תשע״ח )12 בפברואר 2018(

כינוס לרגל יום דרווין הבין�לאומי:

אבולוציית מוח האדם - איך, מתי ומדוע?

יושב ראש: פרופ' יואל רק

אראלה  פרופ'  גורן–ענבר,  נעמה  פרופ'  בהשתתפות: 

חוברס, פרופ' לירן כרמל

כ״ו-כ״ז בשבט תשע״ח )12-11 בפברואר 2018(

האקדמיה הצעירה: "מדע וחברה - אתגרים וסיכויים"

מפגש האקדמיות הצעירות האסייתיות בירושלים

כינוס האקדמיות הצעירות האסייתיות נערך בירושלים 

בהשתתפות חוקרים וחוקרות צעירים מצטיינים ממגוון 

קורֵאה,  תאילנד,  טייוואן,  הודו,  יפן,   - באסיה  ארצות 

סין ועוד. 

אורחת הכבוד ונושאת ההרצאה הראשית בכינוס הייתה 

 2009 לשנת  בכימיה  נובל  פרס  כלת  יונת,  עדה  פרופ' 

וחברת האקדמיה.

ה׳ בניסן תשע״ח )21 במרס 2018(

ESRF - מחקר מבוסס�סינכרוטרון

ESRF–יום עיון לקראת חידוש ההסכם עם ה

ברכות: פרופ' נילי כהן

פרופ'  גולן,  יובל  פרופ'  אדיר,  נעם  פרופ'  ראש:  יושבי 

משה דויטש

בהשתתפות: פרופ' נעם אדיר, פרופ' רועי בק, פרופ' יובל 

אמיל  פרופ'  הירש,  יואל  פרופ'  דויטש,  משה  פרופ'  גולן, 

טלמון,  ישעיהו  פרופ'  זילברשץ,  יפה  פרופ'  זולוטויאבקו, 

עקביוב,  ברק  פרופ'  ליבנה,  עודד  פרופ'  יונת,  עדה  פרופ' 

משתתפי כינוס האקדמיות הצעירות עם פרופ׳ עדה יונת 
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שוורץ, שרון  פרופ'  רביב,  אורי  פרופ'  בועז פוקרוי,   פרופ' 

 Dr. Francesco Sette, Prof. Gordon Leonard,

Dr. Harald Reichert, Dr. Tobias Schülli, 

Itziar Echeverria

י׳-י״א בניסן תשע״ח )27-26 במרס 2018(

Genome Stability and Dynamics

Kohn Foundation סימפוזיון�מחקר דו�לאומי בסיוע

ברכות: פרופ' נילי כהן

שילה, יוסי  פרופ'  קופייק,  מרטין  פרופ'  ראש:   יושבי 

Dr. Ketan J. Patel, Dr. Steve West

אדר,  שירה  ד"ר  אבנשטיין,  יובל  פרופ'  בהשתתפות: 

מיכל  פרופ'  ברמן,  יהודית  פרופ'  איוב,  נביה  פרופ' 

פרופ'  כרם,  שבע  בת  פרופ'  טויבר,  דבורה  ד"ר  גולדברג, 

עקילאן,  רמי  פרופ'  מיליאבסקי,  מיכאל  ד"ר  ליבנה,  צבי 

,Dr. Ivan Ahel ,פרופ' מרטין קופייק, פרופ' יוסי שילה 

 Prof. Keith Caldecott, Dr. Rita Cha, Prof.

 Jessica Downs, Prof. Anne Ferguson-Smith,

 Prof. Timothy Humphrey, Prof. Steve Jackson,

 Dr. Ketan J. Patel, Prof. Jesper Svejstrup,

Prof. Madalena Tarsounas, Dr. Steve West, 

Dr. Philip Zegerman

י׳ באייר תשע״ח )25 באפריל 2018( 

התפתחות המדע בשבעים שנותיה של מדינת ישראל

ברכות: פרופ' נילי כהן

פרופ'  בילו,  יורם  פרופ'  ארנון,  רות  פרופ'  ראש:  יושבי 

משה הלברטל, פרופ' דוד הראל

בהשתתפות: פרופ' רחל אליאור, פרופ' מיה בר–הלל, ד"ר 

ורד  פרופ'  סרג'יו הרט,  פרופ'  גייגר,  בני  פרופ'  ברי,  ארנה 

ויניצקי–סרוסי, פרופ' עירד יבנה, פרופ' מנחם יערי, פרופ' 

פיש,  מנחם  פרופ'  פינקלשטיין,  ישראל  פרופ'  מירון,  דן 

פרופ' חיים רבינוביץ', פרופ' יוסי שילה, פרופ' זאב תדמור

י״ד בסיוון תשע״ח )28 במאי 2018(

להופעת  שנה  שמונים  במלאת  ויצירתו  אלתרמן  נתן 

הספר "כוכבים בחוץ"

יושבי ראש: פרופ' רות ברמן, פרופ' אבנר הולצמן

בהשתתפות: פרופ' עמינדב דיקמן, פרופ' אריאל הירשפלד, 

פרופ' חגית הלפרין, פרופ' נילי כהן, פרופ' דן לאור, פרופ' 

דן מירון

י״ז בסיוון תשע״ח )31 במאי 2018(

היסטוריה חדשה של החסידות:

אבן דרך בתולדות מחקר החסידות לציון הופעת הספר

Hasidism: A New History

יושב ראש: פרופ' יורם בילו

פרופ'  ביאל,  דוד  פרופ'  אסף,  דוד  פרופ'  בהשתתפות: 

בנימין בראון, ד"ר ציפי קויפמן

ESRF - משתתפי יום העיון בנושא מחקר מבוסס�סינכרוטרון

פרופ׳ יוסי שילה מרצה בכינוס בנושא התפתחות המדע בשבעים שנותיה 
של מדינת ישראל
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כ׳-כ״ד בסיוון תשע״ח )7-3 ביוני 2018(

 The Grand Challenges in the Chemical

Sciences

פרופ'  )יו"ר(,  לוין  רפאל  פרופ'  המארגנת:  הוועדה  חברי 

איתמר וילנר, פרופ' יהושע יורטנר, פרופ' דן שכטמן

יצחק  פרופ'  אלנבלום,  רוני  פרופ'  ראש:  יושבי 

ניר  פרופ'  בן–שאול,  אבינועם  פרופ'  אפלויג, 

זילברברג,  ירון  פרופ'  הראל,  דוד  פרופ'  דוידסון, 

דוד  פרופ'  לוין,  רפאל  פרופ'  טנא,  רשף  פרופ' 

נצר,  חגי  פרופ'  משולם,  רפאל  פרופ'  מילשטיין, 

דן  פרופ'  שגב,  מוטי  פרופ'  סלע,  מיכאל  פרופ' 

,Prof. Rudy Marcus תדמור,  זאב  פרופ'   שכטמן, 

Prof. Helmut Schwarz

רות  פרופ'  אהרונוב,  דורית  פרופ'  בהשתתפות: 

וייס,  שמעון  פרופ'  ויינשטוק,  איירה  פרופ'  ארנון, 

יהושע  פרופ'  יונת,  עדה  פרופ'  ורשל,  אריה  פרופ' 

פרופ'  ניצן,  אברהם  פרופ'  כהן,  נילי  פרופ'  יורטנר, 

קליין,  יעקב  פרופ'  נרייביציוס,  אד  פרופ'  נלסון,  נתן 

עמיאל  פרופ'  שגב,  מוטי  פרופ'  קרוניק,  ליאור  פרופ' 

תשבי,  נפתלי  פרופ'  שכטמן,  דן  פרופ'  שטרנברג, 

 Prof. Takuzo Aida, Prof. Frances Arnold,

 Prof. Paul Brumer, Prof. Wah Chiu, Prof.

 Greg Engel, Prof. Makoto Fujita, Prof.

 Oleg Gang, Prof. Leticia González, Prof.

 E.K.U. Gross, Prof. James Heath, Prof.

 Roger Kornberg, Prof. Ferenc Krausz, Prof.

 Richard Lerner, Prof. Rudy Marcus, Prof.

 Todd Martinez, Prof. Shaul Mukamel, Prof.

 Geraldine Richmond, Prof. William Schopf,

 Prof. Gabor A. Somorjai, Prof. Sir Fraser

 Stoddart, Prof. Albert Stolow, Prof. Mark

 Thiemens, Prof. Knut Urban, Prof. George

 Whitesides, Prof. Xiaoliang Sunney Xie,

Prof. Omar M. Yaghi

הרצאות אורח

כ״א בשבט תשע״ח )6 בפברואר 2018(

במסגרת כינוס "זמן" התקיימה הרצאת אורח של

Prof. Joel Cohen

בנושא:

Life Time: The Meanings and Limits of Age

בהשתתפות: פרופ' נילי כהן, פרופ' יעקב קליין

הרצאות לכבוד חברי האקדמיה 

כ׳ באייר תשע״ז )16 במאי 2017(  

ערב עיון לכבוד פרופ׳ מלאכי בית�אריה בהגיעו לגבורות

יושבי ראש: פרופ' יוסף קפלן, פרופ' משה אידל

בהשתתפות: פרופ' דניאל אברמס, פרופ' מלאכי בית–אריה, 

בנימין  ד"ר  עמנואל,  שמחה  פרופ'  בן–שחר,  נעמה  ד"ר 

 Prof. Michael Friedrich ,ריצ'לר, פרופ' שרית שלו–עיני

מימין� פרופ׳ ג׳ואל כהן ופרופ׳ נילי כהן

פרופ׳ מלאכי בית�אריה
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כ״ו בתשרי תשע״ח )16 באוקטובר 2017(    

ערב עיון לכבוד פרופ׳ בן�עמי שילוני בהגיעו לגבורות

יושב ראש: פרופ' ב"ז קדר

שילוני,  בן–עמי  פרופ'  אורבוך,  אירית  ד"ר  בהשתתפות: 

פרופ'  הררי,  אהוד  פרופ'  גלנטי,  בן–רפאל  סיגל  ד"ר 

Yayoi Okaniwa ,צביקה סרפר, פרופ' יעקב רז

ב׳ בכסלו תשע״ח )20 בנובמבר 2017( 

ערב עיון לכבוד פרופ׳ חוה טורניאנסקי בהגיעה לגבורות

הולצמן,  פרופ' אבנר  בר–אשר,  פרופ' משה  ראש:  יושבי 

פרופ' יוסף קפלן

אלבוים,  יעקב  פרופ'  אורחן,  נורית  ד"ר  בהשתתפות: 

ד"ר איה אלידע, ד"ר דלית אסולין, פרופ' ישראל ברטל, 

פרופ' גלית חזן–רוקם, פרופ' חוה טורניאנסקי, ד"ר אלה 

עדה  פרופ'  רוזנצוייג–קופפר,  קלאודיה  ד"ר  פלורסהיים, 

רפפורט–אלברט

הרצאות לזכר חברי האקדמיה

כ״ח בתשרי תשע״ח )18 באוקטובר 2017( 

שנה  במלאת  ברינקר  מנחם  פרופ׳  של  לזכרו  עיון  ערב 

לפטירתו 

יושב ראש: פרופ' אבישי מרגלית

הולצמן,  אבנר  פרופ'  באר,  חיים  פרופ'  בהשתתפות: 

פרופ' שלומית רמון–קינן

ט׳ בניסן תשע״ח )25 במרס 2018(

במלאת  שטיינברג  צבי  יצחק  פרופ׳  של  לזכרו  עיון  ערב 

שנה לפטירתו

יושב ראש: פרופ' עמירם גרינולד

עמירם  פרופ'  אנגליסטר,  יעקב  פרופ'  בהשתתפות: 

וילנר, פרופ'  גרינולד, פרופ' אלישע האס, פרופ' איתמר 

יוסף שלזינגר, פרופ' רות שפרלינג

פרופ׳ בן�עמי שילוני

פרופ׳ חוה טורניאנסקי
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הרצאות שנתיות

י״ח במרחשוון תשע״ח )7 בנובמבר 2017(

ההרצאה השנתית על שם מרטין בובר 

פרופ' ג'ונת'ן ישראל הרצה בנושא:

 Jewish Emancipation in the Western World

 )1780–1860(: What Kind of Enlightenment

Made it Possible?

בהשתתפות: פרופ' נילי כהן, פרופ' יוסף קפלן 

י״ט באדר תשע״ח )6 במרס 2018(

ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין  

Prof. David Reitze הרצה בנושא:

 Revealing the Violent and Extremely Relativistic

Universe through Gravitational Waves

זילברברג,  ירון  פרופ'  וילנר,  איתמר  פרופ'  בהשתתפות: 

פרופ' נילי כהן

י׳ בסיוון תשע״ח )24 במאי 2018(

ההרצאה השנתית על שם מרטין בובר  

פרופ' מייקל קוק הרצה בנושא:

 The Spread of Islam around the Indian Ocean

בהשתתפות: פרופ' מנחם יערי, פרופ' יוחנן פרידמן

מימין� פרופ׳ נילי כהן, פרופ׳ איתמר וילנר ופרופ׳ דייוויד רייצה

תערוכת בלפור בבית האקדמיה
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מלגאי אדמס החדשים לשנת 2018-2017. משמאל לימין� ברכה לאופר, 
ליאון ענבי, שחר כרמלי,  אור יאיר, ענבל עוז, טוביה גפן ויבגני בויקו

טקסי הענקת מלגות ופרסים

י״ב בתמוז תשע״ז )6 ביולי 2017(

סמינר אדמס השנתי

וטקס הענקת מלגות אדמס לשנת תשע"ח 

המרצה האורח: פרופ' מנחם יערי 

בהשתתפות: לינדה, סילבן ויוני אדמס - בתו, בנו ונכדו 

של מר מרסל אדמס - פרופ' רות ארנון, פרופ' נילי כהן, 

פרופ' מוטי שגב

הענקת  טקס  התקיים  השנתי  אדמס  סמינר  במסגרת 

החוקרים  חדשים  דוקטורנטים  לשמונה  אדמס  מלגות 

בתחומי מדעי הטבע, המתמטיקה, מדעי המחשב ומדעי 

ההנדסה. בהמשך חולקה מלגת רות ארנון לנשים בוגרות 

תוכנית אדמס להמשך לימודי הבתר–דוקטורט בחו"ל.

ח׳ בשבט תשע״ח )24 בינואר 2018(

כינוס אדמס השנתי

דברי פתיחה: פרופ' נילי כהן, פרופ' מוטי שגב

בהשתתפות: פרופ' עודד אהרונסון, פרופ' יונינה אלדר, 

פרופ' אלי פודה, פרופ' איגור שפירו

נוסף על ההרצאות נערכה תחרות פוסטרים בין המלגאים. 

זכה  השני  בפרס  משה,  רביב  אביה  זכתה  הראשון  בפרס 

עופר נויפלד, ויעל קורם זכתה בפרס השלישי.

ו׳ באדר תשע״ח )21 בפברואר 2018(

טקס הענקת פרס בחקר הקבלה על שם גרשם שלום 

כלת הפרס פרופ' חביבה פדיה הרצתה בנושא:

מיפוי  היהודית:  המיסטיקה  בתולדות  ה"ָחכְָמה"  מסעות 

ספרותי, היסטורי ופנומנולוגי

בהשתתפות: פרופ' נילי כהן, פרופ' יוסף קפלן 

גונצ׳רובסקי,  לינאי  שלו  הפוסטר  את  מסביר  חדש,  מלגאי  בויקו,  יבגני 
מלגאי ותיק ואחד השופטים בתחרות הפוסטרים בכנס אדמס, ינואר 2018

פרופ׳ יונינה אלדר, חברת האקדמיה ופרופסור להנדסת חשמל בטכניון, מרצה על ״שחזור מידע אבוד בעולם דיגיטלי״ בכנס אדמס, ינואר 2018



סדרת "בשערי האקדמיה"

סדרת מפגשים בנושא "מדע ומדינה" לציון שבעים שנה למדינת ישראל בהשתתפות חברי האקדמיה, 

חוקרים ואנשי רוח, שבחנו יחדיו נושא משותף במבט רב�תחומי

עורכי התוכנית: פרופ' ידין דודאי, פרופ' אבנר הולצמן, פרופ' דוד הראל, פרופ' ישראל פינקלשטיין

כ״ו במרחשוון תשע״ח )15 בנובמבר 2017(

מפגש ראשון 

פרופ' חיים הררי ופרופ' מנואל טרכטנברג
שוחחו על

קברניטים, אקדמיה ומדע בישראל

יושבת ראש ובת–שיח

פרופ' נילי כהן

ט״ז בטבת תשע״ח )3 בינואר 2018(

מפגש שני 

פרופ' יוסי מטיאס ופרופ' אהרן צ'חנובר
שוחחו על

מדע וטכנולוגיה בעידן חברות הענק� סיכויים וסיכונים

יושב ראש ובן–שיח

פרופ' דוד הראל

כ״ב בשבט תשע״ח )7 בפברואר 2018( 

מפגש שלישי 

פרופ' יצחק בן–ישראל ופרופ' רות גביזון
שוחחו על

אקדמיה ומדע כמרכיב בחוסן הלאומי

יושב ראש ובן–שיח

פרופ' שלמה אבינרי
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פרק 8 < הרצאות, כינוסים ואירועים בבית האקדמיה

כ״ד באייר תשע״ח )9 במאי 2018(

מפגש חמישי 

פרופ' דניאל זייפמן ופרופ' פרץ לביא
שוחחו על

מעמדה המדעי של ישראל מבית ומחוץ

יושבת ראש ובת–שיח

פרופ' רות ארנון

ל׳ בסיוון תשע״ח )13 ביוני 2018( 

מפגש שישי 

פרופ' בת–שבע אֵלון, פרופ' עודד מרגלית ופרופ' יעקב שויקה
שוחחו על

חינוך מדעי טכנולוגי

יושב ראש ובן–שיח

פרופ' ידין דודאי

ה׳ בניסן תשע״ח )21 במרס 2018(

מפגש רביעי 

פרופ' משה הלברטל, פרופ' שולמית וולקוב
ופרופ' ישראל פינקלשטיין 

שוחחו על

מצב )מדעי( הרוח

יושב ראש ובן–שיח

פרופ' אבנר הולצמן
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