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כ״ו בכסלו תשע״ט )4 בדצמבר 2018(

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

מימין� פרופ׳ סימון הופקינס, פרופ׳ נעמה ברקאי, פרופ׳ מיכה שריר, פרופ׳ עדיאל )עדי( שטרן, פרופ׳ מאיר וילצ׳יק, נשיאת האקדמיה פרופ׳ 
נילי כהן, סגן נשיאת האקדמיה פרופ׳ דוד הראל, יו״ר החטיבה למדעי הרוח פרופ׳ יוסף קפלן ויו״ר החטיבה למדעי הטבע פרופ׳ איתמר וילנר

פרופ' נעמה ברקאי

על חישוביות ביולוגית, רעש ויציבות 

פרופ' סימון הופקינס 

ערבית יהודית קדומה בכתיב פונטי - מהותה וחשיבותה

פרופ' עדיאל )עדי( שטרן 

על אלקטרוניקה, קוונטים, דיוק ויופי

פרופ' מיכה שריר 

 על מעטפות, מערכים, תכנון תנועה ובעיות ארדש�
העולם הקסום של הגאומטרייה

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

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

)בפרק זה מצוינים האירועים שאירעו בבית האקדמיה מאמצע יוני 2018 עד מאי 2019(
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כינוסים וימי עיון

י״ג-י״ד בתמוז תשע״ח )27-26 ביוני 2018(

כינוס בין�לאומי:

פרופ׳  של  לזכרו  העות׳מאנית  באימפריה  ומשפט  חברה 

אוריאל הד, במלאת חמישים שנה למותו

ברכות: פרופ' נילי כהן

הקסטר,  מרים  פרופ'  ג'יניאו,  אייל  פרופ'  ראש:  יושבי 

פרופ' יוסף הקר, פרופ' איימי סינגר, פרופ' יוחנן פרידמן, 

פרופ' ליאת קוזמא

בן�נאה, ירון  פרופ'  אגמון,  איריס  ד"ר   בהשתתפות: 

ג'יניאו, פרופ' חיים גרבר, אביב דרעי, פרופ'  פרופ' אייל 

פרופ'  יעקבסון,  אביגיל  ד"ר  זאבי,  דרור  פרופ'  הד,  דוד 

סינגר,  איימי  פרופ'  לוי�דפני,  צמרת  ד"ר  כהן,  אמנון 

ד"ר עמרי פז, פרופ' דוד קושניר, פרופ' אבי רובין, פרופ' 

 Dr. Guy Burak ,מינה רוזן, פרופ' מרים שפר�מוסנזון

Prof. Dr. Eugenia Kermeli-Unal, Dr. Ümit Kurt

י״ג-י״ד במרחשוון תשע״ט )23-22 באוקטובר 2018(

סדנה דו�לאומית ישראל-אזרבייג׳ן

Earthquake Seismology and Geodynamics

 Prof. Academ. Fakhraddin ,ברכות: פרופ' נילי כהן

Kadirov

פרופ'  זיו,  אלון  פרופ'  אפלבאום,  לב  פרופ'  ראש:  יושבי 

אמוץ עגנון, ד"ר אסף ענבל

אפלבאום,  לב  פרופ'  אייזרמן,  אנדרס  ד"ר  בהשתתפות: 

ווסט  הלל  ד"ר  גרנות,  רועי  ד"ר  בן�אברהם,  צבי  פרופ' 

ליאור,  יצחק  חמיאל,  יריב  ד"ר  זיו,  אלון  פרופ'  בלוך, 

עגנון,  אמוץ  פרופ'  נוף,  רן  ד"ר  מאירובה,  טטיאנה  ד"ר 

קורזון,  איתי  ד"ר  צסרסקי,  מיכאל  ד"ר  ענבל,  אסף  ד"ר 

שטנר, אורי  ד"ר  קציר,  ירון  פרופ'  קמאי,  רוני   ד"ר 

 Prof. Gulam Babayev, Prof. Academ.

 Fakhraddin Kadirov, Dr. Rafig Safarov, Prof.

Acad. Gurban Yetirmishli

מימין למעלה� פרופ׳ דוד הד ופרופ׳ איימי סינגר
למטה� משתתפי הכינוס ״חברה ומשפט באימפריה העות׳מאנית״

של  ססמולוגיה  בנושא  ישראל-אזרבייג׳ן  המשותפת  הסדנה  משתתפי 
רעידות אדמה וגֵאודינמיקה
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י״ח בכסלו תשע״ט )26 בנובמבר 2018(

כינוס משותף לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 

ולאקדמיה הצרפתית למדעים לרגל חגיגות שנת ה�70 

למדינת ישראל - "מדע ללא גבולות"

ראובן  מר  המדינה  נשיא  כהן,  נילי  פרופ'  ברכות: 

Prof. Catherine Bréchignac, ריבלין,   )רובי( 

 Amb. Hélène Le Gal

סלע,  מיכאל  פרופ'  יורטנר,  יהושע  פרופ'  ראש:  יושבי 

Prof. Catherine Bréchignac

ארנון,  רות  פרופ'  אומן,  ישראל  פרופ'  בהשתתפות: 

ישראל  פרופ'  יונת,  עדה  פרופ'  הרשקו,  אברהם  פרופ' 

 Prof. Claude Cohen-Tannoudji פינקלשטיין, 

 Prof. Pascale Cossart, Prof. Thibault Damour,

Prof. Odile Eisenstein

כ״ג בטבת תשע״ט )31 בדצמבר 2018(

לחוקרים  הקשר  מרכז  של  התשיעי  השנתי  הכינוס 

ישראלים ויריד התעסוקה 

נילי כהן, רחל אביטן, גרנית בן�עזרא  משתתפים: פרופ' 

גליה  נבון,  שירה  כהן,  לב  מוניקה  הירש,  סמדר  זינגר, 

פינצי, ד"ר יהודית ריכטר, ד"ר קובי ריכטר. 

ביריד התעסוקה, שהוא חלק מן הכינוס, השתתפו נציגים 

הישראליות,  האוניברסיטאות  כל  של  ממשל,  גופי  של 

של מכללות אקדמיות שונות, של כמה מכוני מחקר ושל 

של  וכן  והביוטק  ההיי�טק  מתחום  מסחריות  חברות 

בסך   - באקדמיה  בקליטה  המסייעים  לאומיים  גופים 

נוסף על  נציגים ב�47 דוכנים )למידע   91 הכול השתתפו 

פעילות מרכז הקשר ראו לעיל בפרק 7 "פעילויות נוספות 

לקידום מטרותיה של האקדמיה"(.

כ״ט-ל׳ בשבט תשע״ט )5-4 בפברואר 2019(

הטבע  במדעי  הרביעי  השנתי  הרב�תחומי  הכינוס 

ובמדעי הרוח - "מסעות"

ברכות: פרופ' נילי כהן

יושבי ראש: פרופ' ידין דודאי, פרופ' אבנר הולצמן, פרופ' 

דוד הראל, פרופ' נילי כהן

אלנבלום,  רוני  פרופ'  אידל,  משה  פרופ'  בהשתתפות: 

פרופ'  בן�אברהם,  צבי  פרופ'  בלפר�כהן,  אנה  פרופ' 

ליביו,  מריו  פרופ'  דודאי,  ידין  פרופ'  ברטל,  ישראל 

נתנאל,  לילך  ד"ר  נאמן,  נדב  פרופ'  מלכין,  עירד  פרופ' 

שירה  ד"ר  צ'חנובר,  אהרן  פרופ'  פיינזילבר,  מייק  פרופ' 

רוה�רובין

ה׳ באדר א׳ תשע״ט )10 בפברואר 2019(

מתלמידים לחוקרים: כלים מעשיים להשתלבות בעולם 

האקדמי

סדנה ביוזמת האקדמיה הצעירה הישראלית

בן�דב, פרופ' אליצור בר�אשר  יונתן  בהשתתפות: פרופ' 

סיגל, פרופ' מיכל בר�אשר סיגל, ד"ר איתן גרוסמן, ד"ר 

פרופ'  קוזמא,  ליאת  פרופ'  צינמון,  גלי  פרופ'  פישר,  יוכי 

דניאל שוורץ

מימין� נשיאת האקדמיה פרופ׳ נילי כהן והמזכירה הקבועה של האקדמיה 
הצרפתית למדעים פרופ׳ קתרין ברשיניאק בכינוס ״מדע ללא גבולות״

מימין� פרופ׳ מריו ליביו וסגן נשיאת האקדמיה פרופ׳ דוד הראל בכינוס 
״מסעות״
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י״א-י״ב באדר ב׳ תשע״ט )19-18 במרס 2019(

סדנה דו�לאומית ישראל-צ׳כיה

Plant Genomics

Prof. RNDr. Eva Zažímalová ,ברכות: פרופ' נילי כהן

דברי פתיחה: פרופ' אריה אלטמן

אורי, נעמי  פרופ'  אהרוני,  אסף  פרופ'  ראש:   יושבי 

 Prof. Ing. Jaroslav Doležel, RNDr. Helena

Štorchová

נעמי  פרופ'  אהרוני,  אסף  פרופ'  בהשתתפות: 

פרופ'  ברק,  סימון  ד"ר  ארזי,  צחי  ד"ר  אורי, 

ויינשטיין,  אלכסנדר  פרופ'  דיסטלפלד,  אסף 

פרופ'  וייס,  דוד  פרופ'  ויינשטיין,  רועי  ד"ר 

מוסקונה,  אסף  ד"ר  לוי,  אבי  פרופ'  חת,  אילן 

שני, אילון  ד"ר  סבלדי�גולדשטיין,  סיגל   פרופ' 

 Prof. Ing. Jaroslav Doležel, Prof. Jiří Friml,

 Assoc. Prof. David Honys, RNDr. Jiří

 Macas, Mgr. Iva Mozgová, RNDr. Helena

 Štorchová, RNDr. Hana Sychrová, Prof.

RNDr. Eva Zažímalová

א׳ באייר תשע״ט )6 במאי 2019(

לוי  פרימו  הסופר  של  להולדתו  שנה  מאה  לציון  עיון  ערב 

ומאה וחמישים שנה לפרסום הטבלה המחזורית של מנדלייב 

ברכות: פרופ' נילי כהן

יושבי ראש: פרופ' ישראל ברטל, פרופ' אבנר הולצמן

בהשתתפות: ד"ר רינה דודאי, פרופ' אורי ש. כהן, פרופ' 

צחייק,  ששון  פרופ'  עתריה,  יוחאי  ד"ר  מילנר,  איריס 

פרופ' מנואלה קונסוני, ד"ר אריאל רטהאוז

י׳ באייר תשע״ט )15 במאי 2019(

חברתיים  אתיים,  היבטים  החיים:  ספר  את  לשכתב 

ורגולטוריים של עריכת גנים 

ברכות: ד"ר עתניאל א. דרור, פרופ' נילי כהן

יושבי ראש: ד"ר סנאית גיסיס, ד"ר יעקוב חנא, ד"ר סוזי 

פישר, ד"ר נורית קירש

בהשתתפות: עו"ד טליה אגמון, ד"ר דגנית בן דב, פרופ' 

נורית בר�שי, פרופ' דב גרינבאום, פרופ'  דלית בן�יוסף, 

פרופ'  קרני,  תמי  ד"ר  לוי�להד,  אפרת  פרופ'  הד,  דוד 

ורדית רביצקי, פרופ' מישל רבל, עו"ד ד"ר סיון תמיר

המשתתפים בסדנה הדו�לאומית בשיתוף האקדמיה הצ׳כית למדעים בנושא הגנומיקה של צמחים
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כ״ב באייר תשע״ט )27 במאי 2019(

"מקורות  בנושא  קינן  אלכס  פרופ׳  של  לזכרו  עיון  יום 

קרינה מייננת ומאיצים חדשים בישראל ושימושיהם" 

ברכות: פרופ' רשף טנא, פרופ' נילי כהן

יושבי ראש: ד"ר יונתן אלבז, פרופ' אלכסנדר בליי, פרופ' 

ישראל  פרופ'  זאבי�בלסיאנו,  אביב  ד"ר  דויטש,  משה 

זילברמן

אליזבטה  פרופ'  אלעזרא,  דרור  ד"ר  בהשתתפות: 

בוארטו, ד"ר רן בודניק, פרופ' אברהם גובר, ד"ר סמיון 

ד"ר ארווין טל�גוטלמכר,  גירשביץ,  ד"ר אולגה  גורפמן, 

כהן,  נדב  ד"ר  כהן,  חיים  פרופ'  טלמון,  ישעיהו  פרופ' 

אייל  פרופ'  מרדור,  ישראל  פרופ'  מקוב,  גיא  פרופ' 

פרופ'  פומרנץ,  ישי  ד"ר  פאול,  מיכאל  פרופ'  משעני, 

קניגל,  עמית  פרופ'  צדקי,  תומר  ד"ר  פרידמן,  אהרן 

Dr. Mike Sinclair ,פרופ' גיא רון

כ״ה באייר תשע״ט )30 במאי 2019(

יום עיון בנושא

Quantum Connections

יושבי ראש: פרופ' דורית אהרונוב, פרופ' נתנאל לינדנר, 

פרופ' רועי עוזרי, פרופ' עדי שטרן

בהשתתפות: פרופ' יונינה אלדר, פרופ' איתי ארד, פרופ' 

ד"ר  ברקרסקי,  צביקה  ד"ר  ברג,  ארז  פרופ'  בדר,  אורי 

יואב לוין, ד"ר  עמנואל דלה טורה, ד"ר שי הכהן�ג'ורג'י, 

רינגל,  זוהר  ד"ר  פולטרוביץ,  לאוניד  פרופ'  סתת,  אור 

פרופ' אלכס רצקר

הרצאות לכבוד חברי האקדמיה

ה׳ בתמוז תשע״ח )18 ביוני 2018(

ערב עיון לכבוד פרופ׳ רפי לוין בהגיעו לגבורות

דברי פתיחה: פרופ' איתמר וילנר

פרופ'  אגמון,  נועם  פרופ'  אבן,  עוזי  פרופ'  בהשתתפות: 

נטלי  ד"ר  פרוקצ'יה,  איתמר  פרופ'  שאול,  בן  אבינועם 

קרבצ'נקו�בלשה, פרופ' תמר רז, ד"ר דני שטייניץ, פרופ' 

תשבי, נפתלי  פרופ'  תמיר,  מיקי  ד"ר  שכטר,   ישראל 

 Prof. Sabre Kais, Prof. Jörn Manz, Prof.

Francoise Remacle

ט׳ באלול תשע״ח )20 באוגוסט 2018(

ערב עיון לכבוד פרופ׳ מישל רבל בהגיעו לגבורות

ברכות: פרופ' רות ארנון

יושב ראש: ד"ר אלי אופר

שלמה  הרב  בן�חור,  תמיר  פרופ'  בהשתתפות: 

מולקנדוב,  כפיר  ד"ר  יזרעאל,  מיכל  ד"ר  וילק, 

פרופ'  רבל,  סמי  השגריר  רבל,  אריאל  פרופ' 

רבל�נהר, אלישבע  פרופ'  רבל�וילק,   שושנה 

Prof. Andrew Chan, Dr. Klaus Urbahns

פרופ׳ רפי לוין

פרופ׳ מישל רבל
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כ״ח באדר א׳ תשע״ט )5 במרס 2019(

ערב עיון לכבוד פרופ׳ נדב נאמן בהגיעו לגבורות

ברכות: פרופ' נילי כהן

יושבי ראש: פרופ' שרה יפת, פרופ' ישראל פינקלשטיין

בהשתתפות: פרופ' טלי אורנן, פרופ' יאירה אמית, פרופ' 

גולדווסר,  אורלי  פרופ'  גדות,  יובל  פרופ'  בן�תור,  אמנון 

נאמן,  נדב  פרופ'  ליפשיץ,  עודד  פרופ'  כהן,  יורם  פרופ' 

ד"ר עומר סרגי, ד"ר עידן קוך

כ׳ באדר ב׳ תשע״ט )27 במרס 2019(

לגבורות,  בהגיעו  הנדלמן  דון  פרופ׳  לכבוד  עיון  יום 

Time in Its Own Right בנושא

פרופ'  בילו,  יורם  פרופ'  אילוז,  אווה  פרופ'  ראש:  יושבי 

דוד שולמן

בהשתתפות: ד"ר רותי אבליוביץ', ד"ר עינת בר�און כהן, 

פרופ' רות הכהן, פרופ' דון הנדלמן, פרופ' חיים חזן, ד"ר 

לימור מעודד דנון, ד"ר לימור סמימיאן דרש, ד"ר חאלד 

דוד  פרופ'  רותם,  ניצן  ד"ר  קדרון,  קרול  ד"ר  פוראני, 

Prof. Bruce Kapferer ,שולמן, ד"ר מתן שפירא

כ״ו באדר ב׳ תשע״ט )2 באפריל 2019(

מפגש לכבוד פרופ׳ ב"ז קדר בהגיעו לגבורות

ברכות: פרופ' נילי כהן

באירוע זה ערך פרופ' קדר "יריד רעיונות", ובו הציג יותר 

עבודתו  של  השונים  בתחומים  למחקר  נושאים  מ�40 

בכוחות  או  איתו  אלה  מחקרים  לבצע  לנוכחים  בהציעו 

עצמם בעזרת חומרים שיקבלו ממנו.

הרצאות לזכר חברי האקדמיה

כ״ה באייר תשע״ט )30 במאי 2019(

ערב עיון לזכרו של פרופ׳ יוסף )ג׳ו( אמרי במלאת שנה 

לפטירתו

יושב ראש: פרופ' עדי שטרן

דוד  פרופ'  אמרי,  עפרה  אורג,  יובל  פרופ'  בהשתתפות: 

ברגמן, ד"ר דפנה וינשטיין, פרופ' אורי סיון

פרופ׳ נדב נאמן

פרופ׳ דון הנדלמן

פרופ׳ ב״ז קדר
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הרצאות שנתיות

ז׳ באדר א׳ תשע״ט )12 בפברואר 2019(

כינוס לרגל יום דרווין הבין�לאומי

המין הומו סאפיינס וקרוביו המוזרים - הניאנדרטלים

ברכות: פרופ' נילי כהן

גרונאו,  אילן  ד"ר  בלפר�כהן,  אנה  פרופ'  בהשתתפות: 

פרופ' אורן הרמן, פרופ' יואל רק

ז׳ באדר ב׳ תשע״ט )14 במרס 2019(

ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין

Prof. Peter Sarnak הרצה בנושא

Randomness in Number Theory

נילי כהן, פרופ'  וילנר, פרופ'  בהשתתפות: פרופ' איתמר 

אילון לינדנשטראוס

טקסי הענקת מלגות ופרסים

י״ב בכסלו תשע״ט )20 בנובמבר 2018(

בתר� למשתלמי  האקדמיה  מלגות  תוכנית  השקת 

דוקטורט מחו"ל בישראל

ברכות: פרופ' איתמר וילנר, פרופ' נילי כהן, פרופ' מוטי שגב

בהשתתפות: ד"ר אייל מירון, פרופ' חיים סידר 

ב׳ דר״ח אדר א׳ תשע״ט )6 בפברואר 2019(

כינוס אדמס השנתי

דברי פתיחה: פרופ' משה אורן, פרופ' דוד הראל

בהשתתפות: פרופ' נעמה ברקאי, פרופ' יוסף ירדן, פרופ' 

אילון לינדנשטראוס, פרופ' יואל רק, פרופ' מוטי שגב

ב׳ באייר תשע״ט )7 במאי 2019(

סמינר אדמס השנתי

וטקס הענקת מלגות אדמס לשנת תשע"ט

המרצה האורח: פרופ' שי אפרתי

פרופ'  אדמס�טרוי,  לינדה  אדמס,  סילבן  בהשתתפות: 

משה אורן, פרופ' נילי כהן

אדמס  מלגות  הענקת  טקס  כלל  השנתי  אדמס  סמינר 

מדעי  בתחומי  החוקרים  חדשים  דוקטורנטים  לשמונה 

הטבע, המתמטיקה, מדעי המחשב ומדעי ההנדסה.

ד״ר אילן גרונאו נושא הרצאה בכינוס לרגל יום דרווין הבין�לאומי.

כינוס אדמס השנתי



סדרת "בשערי האקדמיה"

 סדרת מפגשים בנושא "גבולות" בהשתתפות חברי אקדמיה, חוקרים ואנשי רוח, 

שבחנו יחדיו נושא משותף במבט רב�תחומי

עורכי הסדרה: פרופ' ידין דודאי, פרופ' אבנר הולצמן, פרופ' דוד הראל, פרופ' נילי כהן

ט״ו במרחשוון תשע״ט )24 באוקטובר 2018(

מפגש ראשון 

ד"ר מאיר בוזגלו וד"ר נחמה ורבין
שוחחו על

גבולות האמונה

יושב ראש ובן�שיח

פרופ' משה הלברטל

י״ג בכסלו תשע״ט )21 בנובמבר 2018(

מפגש שני 

פרופ' אבישי דקל ופרופ' חיים הררי 
שוחחו על

גבולות היקום

יושבת ראש ובת�שיח

פרופ' יעל שדמי

כ״ה בטבת תשע״ט )2 בינואר 2019(

מפגש שלישי 

פרופ' עמינדב דיקמן, ד"ר גדעון עפרת ופרופ' מנחם פרי
שוחחו על

גבולות באומנות

יושב ראש ובן�שיח

פרופ' אבנר הולצמן
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ו׳ באדר ב׳ תשע״ט )13 במרס 2019(

מפגש חמישי 

פרופ' רות גביזון והשופט חנן מלצר
שוחחו על

גבולות המשפט

יושבת ראש ובת�שיח

פרופ' נילי כהן

ב׳ בסיוון תשע״ט )5 ביוני 2019(

מפגש שישי 

פרופ' יורם בילו, פרופ' יואב בנימיני וד"ר ערן רולניק
שוחחו על

גבולות הנורמליות

יושב ראש ובן�שיח

פרופ' ידין דודאי

ח׳ באדר א׳ תשע״ט )13 בפברואר 2019(

מפגש רביעי 

פרופ' נתי ליניאל ופרופ' רבקה פלדחי
שוחחו על

גבולות הידע

יושב ראש ובן�שיח

פרופ' דוד הראל
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