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הרצאות, כינוסים ואירועים בבית האקדמיה 8

כ"ו בכסלו תש"ף )24 בדצמבר 2019(

האספה הכללית הפתוחה תש"ף
טקס הצטרפותם של החברים החדשים לאקדמיה והרצאותיהם

מימין� פרופ׳ מיכאל סטון, פרופ׳ יונתן מאיר, פרופ׳ אהרן ממן, פרופ׳ יונינה אלדר, סגן נשיאת האקדמיה פרופ׳ דוד הראל, נשיאת האקדמיה 
פרופ׳ נילי כהן, פרופ׳ יהודה ליבס, יו"ר החטיבה למדעי הטבע פרופ׳ ידין דודאי, יו"ר החטיבה למדעי הרוח פרופ׳ סרג׳יו הרט, פרופ׳ אילן מרק, 

פרופ׳ יהודה שינפלד

פרופ' יהודה ליבס

יצחק ּדִמן עכו וסודו של הזוהר 

פרופ' יונתן מאיר 

ארבעה מאמרים היסטוריים על סאטירה

פרופ' אהרן ממן 

תבנית�העל של המילון "כתאב אלחאוי" לרב האיי גאון

פרופ' אילן מרק 

אומנות הסינתזה האורגנית

פרופ' מיכאל סטון

הביבלייה הרקומה בארמנית� מיפוי ארץ לא ידועה

פרופ' יהודה שינפלד 

מחלות אוטואימוניות - ירי על כוחותינו

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

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

2019 עד להתפרצות מגפת הקורונה בחודש  זה מצוינים האירועים שאירעו בבית האקדמיה מיוני  )בפרק 

מרס 2020. האירועים שתוכננו להמשך השנה נדחו בגלל המגפה(
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

כינוסים וימי עיון

י"ז בסיוון תשע"ט )20 ביוני 2019(

 Cooperation in Photon Science: Israel – DESY

& European XFEL

ברכות: פרופ' נילי כהן

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

Prof. Edgar Weckert

בהשתתפות: פרופ' רועי בק�ברקאי, פרופ' משה דויטש, 

פרופ' עדה יונת, פרופ' עודד ליבנה, פרופ' שרון שוורץ,

Prof. Serguei Molodtsov, Prof. Giorgio Paolucci, 

Dr. Elke Plönjes-Palm, Prof. Edgar Weckert, 

Prof. Hans-Christian Wille

כ"ד בסיוון תשע"ט )27 ביוני 2019(

מדעי הרוח הדיגיטליים: הבטחה ומציאות

כינוס ביוזמת האקדמיה הצעירה הישראלית

מיכל  פרופ'  בר,  רן  בליי,  אלכסנדר  פרופ'  ברכות: 

בר�אשר סיגל, פרופ' יפה זילברשץ, פרופ' ליאת קוזמא, 

פרופ' שאול שקד

אלישבע  פרופ'  אוטמזגין,  ניסים  פרופ'  ראש:  יושבי 

באומגרטן

בהשתתפות: ד"ר אלכס אלטשולר, ד"ר ענת בן דוד, ד"ר 

און ברק, פרופ' ליאור גרוסמן, ד"ר מאשה זולוטרבסקי, 

ד"ר משה לביא, ד"ר סיני רוסינק, ד"ר אבי שמידמן

כ"ח בסיוון-א׳ בתמוז תשע"ט )4-1 ביולי 2019(

 הכינוס הבין�לאומי הארבעה�עשר

"מג׳אהליה לאסלאם"

ברכות: פרופ' יוסף קפלן

פרופ' אלברט ארזי,  פרופ' עמיקם אלעד,  יושבי ראש: 

פרופ'  לנדאו�טסרון,  אלה  פרופ'  חוסיין,  עלי  פרופ' 

פרופ' שאול שקד,  קולברג,  איתן  פרופ'  עמיתי,  ראובן 

  Prof. Robert Hoyland, Prof. Ahmad al-Jallad,

Prof. Luke Yarbrough

עמיקם  פרופ'  אבני,  גדעון  פרופ'  בהשתתפות: 

תאופיק  ד"ר  בר�אשר,  מאיר  פרופ'  אלעד, 

וילוז'ני,  רועי  ד"ר  הופקינס,  סימון  פרופ'  דעאדלה, 

חנה  פרופ'  יוסף,  קובי  ד"ר  חוסיין,  עלי  פרופ' 

זאב  פרופ'  לוי�רובין,  מילכה  ד"ר  כותן�פלתיאל, 

סילברסטיין, אדם  פרופ'  סבירי,  שרה  פרופ'   מגן, 

 Prof. Mushegh Asatryan, Prof. Albert de Jong,

 Prof. Daniel de Smet, Prof. Ersilia Francesca,

 Dr. Guy Ron Gilboa, Prof. Robert Hoyland,

 Prof. Ahmad al-Jallad, Dr. Hannelies Koloska,

Prof. Christian Lange, Dr. Iyas Nasser, 

 Prof. Pavel Pavlovitch, Prof. Christian Robin,

Prof. Brannon Wheeler, Prof. Luke Yarbrough, 

Dr. Maxim Yosefi

מימין� המדען הראשי במשרד המדע והטכנולוגיה פרופ׳ אלכסנדר בליי, יו"ר ות"ת פרופ׳ יפה זילברשץ, חבר האקדמיה פרופ׳ שאול שקד, חברות האקדמיה 
הצעירה הישראלית פרופ׳ ליאת קוזמא ופרופ׳ מיכל בר�אשר סיגל ומנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה רן בר בכינוס "מדעי הרוח הדיגיטליים� הבטחה ומציאות"
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כ׳ בתמוז תשע"ט )23 ביולי 2019(

שינוי עתידה של הזקנה: דוח SAPEA ויישומו בישראל

ברכות: פרופ' נילי כהן

Prof. George Griffin ,יושבי ראש: פרופ' ליאת איילון

פרופ'  ארנון,  רות  פרופ'  איילון,  ליאת  פרופ'  בהשתתפות: 

 ,Prof. Alan Gow, Prof. George Griffin ,גלית נמרוד

Prof. Lenka Lhotská, Dr. Jean-Pierre Michel

ט"ז-י"ח באלול תשע"ט )18-16 בספטמבר 2019(
כינוס דו�לאומי ישראל-ארצות הברית

מדעי המחשב והשפעתם על עתידנו

Ken Fulton ,ברכות: פרופ' נילי כהן

הראל,  דוד  פרופ'  אולמן,  שמעון  פרופ'  ראש:  יושבי 

פרופ' משה ורדי, פרופ' מיכל פלדמן

בהשתתפות: פרופ' דורית אהרונוב, פרופ' אורי אלון, פרופ' 

שפי גולדווסר, פרופ' משה ורדי, פרופ' נעם ניסן, פרופ' גל 

קמינקה, פרופ' שרית קראוס, פרופ' אביב רגב, פרופ' עומר 

רון שמיר, פרופ' אמנון  ריינגולד, פרופ' עדי שטרן, פרופ' 

Dr. Charles H. Bennett  שעשוע, פרופ' נפתלי תשבי, 

Dr. Leroy (Lee) Hood, Prof. Eva Tardos, 

Prof. Thomas Vidick

א׳ במרחשוון תש"ף )30 באוקטובר 2019(
האקדמיה"  "בשערי  מפגשי  בסדרת  הראשון  המפגש 

בנושא "תגליות" - תגליות על עברנו

יושבת ראש: פרופ' איילת גלבוע

בהשתתפות: פרופ' ישראל פינקלשטיין, פרופ' יואל רק

י"ג במרחשוון תש"ף )11 בנובמבר 2019(
יום עיון במלאת 150 שנה לפתיחת תעלת סואץ

ברכות: פרופ' נילי כהן

גילבר,  גדי  פרופ'  אלנבלום,  רוני  פרופ'  ראש:  יושבי 

פרופ' רמי גינת, ד"ר מירה צורף

ד"ר בלה  גולני,  ד"ר און ברק, פרופ' מוטי  בהשתתפות: 

אלי  פרופ'  הירשפלד,  אריאל  פרופ'  גלעדי,  אלעד  גליל, 

 Dr. Lucia Carminati שמיר,  שמעון  פרופ'   פודה, 

Dr. Caroline Piquet

י"ד-ט"ו במרחשוון תש"ף )13-12 בנובמבר 2019(

סימפוזיון דו�לאומי ישראל-גרמניה

Computational Archaeology

Dr. Jan Nissen ,ברכות: פרופ' נילי כהן

מזר,  עמיחי  פרופ'  לנגוט,  דפנה  ד"ר  ראש:  יושבי 

Sebastian Cuy פינקלשטיין,  ישראל   פרופ' 

 Dr. Wolfgang Schmidle, Henriette Senst

הרוש,  אורטל  דרשוביץ,  נחום  פרופ'  בהשתתפות: 

עמיחי  פרופ'  סמילנסקי,  עוזי  פרופ'  לוי,  איתן  ד"ר 

פרופ'  פייגנבאום,  שירה  נטליו,  פיליפה  פרופ'  מזר, 

שור,  פנינה  קרסיק,  אבשלום  ד"ר  פינקלשטיין,  ישראל 

Prof. Dr. Marco Block-Berlitz, Prof. Dr. Kai-

 Christian Bruhn, Sebastian Cuy, Daniel de

 Oliveira, Dr. Benjamin Ducke, Simon Hohl,

 Prof. Dr. Eleftheria Paliou, Dr. Wolfgang

Schmidle, Henriette Senst

י"ט-כ"ב בחשוון תש"ף )21-17 בנובמבר 2019(

2019 GISFOH כינוס

 (German–Israeli Frontiers of the Humanities)

הללי  ד"ר  כהן,  נילי  פרופ'  הרט,  סרג'יו  פרופ'  ברכות: 

 Prof. Isabelle פינקלברג,  מרגלית  פרופ'  פינסון, 

Dolezalek, Inka Loeck, Barbara Seimetz

ד"ר  אלפרסון�אפיל,  נירה  ד"ר  ראש:  יושבי 

פינסון, הללי  ד"ר  סלע,  אורי  ד"ר  דעאדלה,   תאופיק 

 Prof. Isabelle Dolezalek, Dr. Andrew W.

Kandel, Prof. Daniel Leese, Dr. Nicolle Pfaff

גודר�גולדברגר,  בהשתתפות: ד"ר עודד אבט, ד"ר מאי 

מירי  ד"ר  הררי,  רעות  ד"ר  דעאדלה,  תאופיק  ד"ר 

אריה  לב  ד"ר  כהן,  אדר  ד"ר  ישורון,  ראובן  ד"ר  ימיני, 

 Prof. Johannes Drerup, Prof. Verena ,קפיטיקין

 Krebs, Prof. Miriam Kühn, Prof. Andreas

Maier, Prof. Marc Andre Matten, Dr. Anja-

 Désirée Senz, Dr. Simona Szakács-Behling,

Dr. Sibylle Wolf
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ל׳ במרחשוון תש"ף )28 בנובמבר 2019(

יום עיון בנושא יוסף פרל והמודרניות היהודית: מאתיים 

שנה להופעת ספר מגלה טמירין

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

פרופ' יוסף קפלן

גלמן,  אוריאל  ד"ר  ברטל,  ישראל  פרופ'  בהשתתפות: 

מאיר,  יונתן  פרופ'  כהן,  טובה  פרופ'  דינס,  עופר  ד"ר 

יהוידע  פרופ'  נטקוביץ,  סבטלנה  ד"ר  מירון,  דן  פרופ' 

עמיר, פרופ' שמואל פיינר, ד"ר טל קוגמן

ד׳-ה׳ בכסלו תש"ף )3-2 בדצמבר 2019(

סדנה דו�לאומית ישראל-הודו

Astrophysics and Planetary Science

ברכות: פרופ' עודד אהרונסון, פרופ' נילי כהן

אורלי  פרופ'  אהרונסון,  עודד  פרופ'  ראש:  יושבי 

,Prof. Anil Bhardwaj סרי,  ראם  פרופ'   גנת, 

Prof. Kulinder Pal Singh

בהשתתפות: פרופ' עודד אהרונסון, פרופ' אבישי גל�ים, 

וקסמן,  אלי  פרופ'  דקל,  אבישי  פרופ'  גנת,  אורלי  ד"ר 

ד"ר אסף חורש, פרופ' צבי מזא"ה, פרופ' דן מעוז, פרופ' 

 Prof. Anil Bhardwaj סרי,  ראם  פרופ'  סוקר,  נועם 

 Prof. Abhijit Chakraborty, Prof. Preeti Kharb,

 Prof. Kulinder Pal Singh, Prof. Kanak Saha,

 Prof. Prateek Sharma, Prof. Tarun Souradeep,

Prof. Annapurni Subramaniam

י"ח-י"ט בכסלו תש"ף )17-16 בדצמבר 2019(

כינוס בין�לאומי בנושא

 The Challenges of Liberal Democracy

ברכות: פרופ' נילי כהן

איזק,  בנימין  פרופ'  אבינרי,  שלמה  פרופ'  ראש:  יושבי 

נילי  פרופ'  הרט,  סרג'יו  פרופ'  גביזון,  רות  פרופ' 

סטרומזה, גדליה  פרופ'  מרגלית,  אבישי  פרופ'   כהן, 

 Prof. Sheila Jasanoff ,פרופ' פניה עוז�זלצברגר

אנגלרד,  יצחק  פרופ'  אבינרי,  שלמה  פרופ'  בהשתתפות: 

יואב  פרופ'  גביזון,  רות  פרופ'  בירנהק,  מיכאל  פרופ' 

דותן, פרופ' משה הלברטל, פרופ' שולמית וולקוב, פרופ' 

פניה  פרופ'  סטרומזה,  גדליה  פרופ'  מאוטנר,  מנחם 

עוז�זלצברגר, פרופ' דניאל פרידמן, פרופ' עוזי רבי, פרופ' 

 Linda Greenhouse, Prof. Sheila שטרנהל,  זאב 

 Jasanoff, Prof. Dominique Moisi, Prof. Michel

 Rosenfeld, Prof. András Sajó, Prof. Werner

Weidenfeld, Prof. Joseph Weiler

ג׳ בטבת תש"ף )31 בדצמבר 2019(

הכינוס השנתי העשירי של מרכז הקשר ויריד התעסוקה

נדב  בן�צבי,  דני  ד"ר  אלון,  אורי  פרופ'  בהשתתפות: 

דואני, פרופ' כרמלה יעקובי�וולק, פרופ' נילי כהן, פרופ' 

שולמית קצב�שפירא

ביריד התעסוקה, שהוא חלק מן הכינוס, השתתפו נציגים 

הישראליות,  האוניברסיטאות  כל  של  ממשל,  גופי  של 

מחקר  מכוני  כמה  של  שונות,  אקדמיות  מכללות  של 

וכן  והביוטק  ההיי�טק  מתחום  מסחריות  חברות  ושל 
פרופ׳ ראם סרי מרצה במהלך הסדנה הדו�לאומית ישראל-הודו בנושא 

.Astrophysics and Planetary Science

חבר האקדמיה פרופ׳ דניאל פרידמן בכינוס
The Challenges of Liberal Democracy
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באקדמיה  בקליטה  המסייעים  לאומיים  גופים  של 

 7 )למידע נוסף על פעילות מרכז הקשר ראו לעיל בפרק 

"פעילויות נוספות לקידום מטרותיה של האקדמיה"(.

י"ח בטבת תש"ף )15 בינואר 2020(

המפגש השני בסדרת מפגשי "בשערי האקדמיה" בנושא 

ומדע ממזרח  אומנות  תרבות:  על  תגליות   - "תגליות" 

וממערב

יושב ראש: פרופ' אבנר הולצמן

ליהי  ד"ר  דבי,  אריה  בן  נירית  פרופ'  בהשתתפות: 

יריב�לאור

ב׳ בשבט תש"ף )28 בינואר 2020(

כינוס אדמס השנתי

דברי פתיחה: פרופ' משה אורן, פרופ' נילי כהן

דודאי,  ידין  פרופ'  אולמן,  שמעון  פרופ'  בהשתתפות: 

ד"ר מורן יסעור, פרופ' אלי קשת

ח׳ בשבט תש"ף )3 בפברואר 2020(
הכינוס הרב�תחומי השנתי

במדעי הטבע ובמדעי החברה - "יופי"

ברכות: פרופ' נילי כהן

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

פרופ' דוד הראל, פרופ' נילי כהן

אריאל  פרופ'  אחישר,  מרב  פרופ'  בהשתתפות: 

הירשפלד, פרופ' דוד הראל, פרופ' אריה ורדי, ספי חפץ, 

פרופ' צבי טריגר, פרופ' יוסי יובל, ד"ר שני ענבר, פרופ' 

Archt. Daniel Libeskind ,בן�עמי שילוני
מימין� פרופ׳ נירית בן אריה דבי וד"ר ליהי יריב�לאור במפגש "תגליות 

על תרבות� אומנות ומדע ממזרח וממערב"

פרופ׳ אריה ורדי בכינוס הרב�תחומי השנתי במדעי הטבע ובמדעי החברה בנושא "יופי"

מושב הפוסטרים בכינוס אדמס
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

י"א בשבט תש"ף )6 בפברואר 2020(

מתלמידים לחוקרים:

כלים מעשיים להשתלבות בעולם האקדמי

סדנה ביוזמת האקדמיה הצעירה הישראלית

אליצור  פרופ'  באומגרטן,  אלישבע  פרופ'  בהשתתפות: 

יגאל  פרופ'  סיגל,  בר�אשר  מיכל  פרופ'  סיגל,  בר�אשר 

מרב  וישניצר,  אבנר  ד"ר  וטשטיין,  דוד  פרופ'  ברונר, 

עטר, ד"ר יוכי פישר, פרופ' ליאת קוזמא

כ"ב בשבט תש"ף )17 בפברואר 2020(

שנה   50 מלאת  לציון  עיון  יום  ויצירתה:  גולדברג  לאה 

לפטירתה

ברכות: פרופ' נילי כהן, עו"ד יאיר לנדאו

יושבי ראש: פרופ' אבנר הולצמן, פרופ' יונתן מאיר

חמוטל  פרופ'  ברדיצ'בסקי,  דינה  ד"ר  בהשתתפות: 

בר�יוסף, פרופ' עמינדב דיקמן, פרופ' יעל דר, ד"ר גדעון 

טיקוצקי, שהם סמיט, פרופ' חיה שחם

כ"ד בשבט תש"ף )19 בפברואר 2020(

האקדמיה"  "בשערי  מפגשי  בסדרת  השלישי  המפגש 

בנושא "תגליות" - תגליות על החברה שבה אנו חיים

יושבת ראש: פרופ' רות גביזון

בהשתתפות: פרופ' שלמה אבינרי, פרופ' יורם דנציגר

כ"ט-ל׳ בשבט תש"ף )25-24 בפברואר 2020(

כינוס דו�לאומי ישראל-בריטניה

Structural Biology: The Molecular Fabric of Life

 ,Dr. Venki Ramakrishnan ברכות: פרופ' נילי כהן, 

H.E. Ambassador Neil Wigan

נלסון, נתן  פרופ'  זוסמן,  יואל  פרופ'  ראש:   יושבי 

Dr. Richard Henderson, Dr. Venki Ramakrishnan

פרופ'  אופטובסקי,  ירדן  פרופ'  בהשתתפות: 

לנדאו,  מיטל  פרופ'  יונת,  עדה  פרופ'  גזית,  אהוד 

פרופ'  פדן,  איתנה  פרופ'  פאס,  דבורה  פרופ' 

יואל  פרופ'  קורנברג,  רוג'ר  פרופ'  פליישמן,  שראל 

תופיק, דן  פרופ'  שרון,  מיכל  פרופ'   שקולניצקי, 

 Prof. M. Madan Babu, Dr. David Barford, Prof.

 Gideon Davies, Dr. Richard Henderson, Prof.

 Sheena Radford, Prof. Dame Carol Robinson,

Dr. Peter Rosenthal, Prof. Xiaodong Zhang

חברת האקדמיה פרופ׳ רות גביזון וחבר האקדמיה פרופ׳ שלמה אבינרי 
במפגש "תגליות על החברה שבה אנו חיים"

זוכת פרס נובל וחברת האקדמיה פרופ׳ עדה יונת בכינוס 
Structural Biology: The Molecular Fabric of Life
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פרק 8 < הרצאות, כינוסים ואירועים בבית האקדמיה

הרצאות לכבוד חברי האקדמיה

כ"א בסיוון תשע"ט )24 ביוני 2019(

יום עיון לכבוד פרופ׳ משה בר�אשר בהגיעו לגבורות

טוב,  עמנואל  פרופ'  אלדר,  אילן  פרופ'  ראש:  יושבי 

פרופ' שמחה קוגוט

בר�אשר,  משה  פרופ'  אידל,  משה  פרופ'  בהשתתפות: 

גרוסמן,  אברהם  פרופ'  סיגל,  בר�אשר  אליצור  פרופ' 

פרופ' יהודית הנשקה, ד"ר דורון יעקב, פרופ' שרה יפת, 

ממן,  אהרן  פרופ'  כהנא,  מנחם  פרופ'  כהן,  חיים  פרופ' 

ד"ר אריאל שוה

כ"ג באלול תשע"ט )23 בספטמבר 2019(

יום עיון לכבוד פרופ׳ יהושע בלאו בהגיעו לגיל 100

לקר, מיכאל  פרופ'  בן�ששון,  מנחם  פרופ'   ברכות: 

פרופ' יוסף קפלן 

יושב ראש: פרופ' איתן קולברג

בן�שמאי,  חגי  פרופ'  בלאו,  יהושע  פרופ'  בהשתתפות: 

יוסף  פרופ'  הופקינס,  סימון  פרופ'  גולדנברג,  אסתר 

יהלום, פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן 

הרצאות שנתיות

כ"ח במרחשוון תש"ף )26 בנובמבר 2019(

ההרצאה השנתית על שם מרטין בובר

 Prof. Sir Partha Dasgupta הרצה בנושא

 The Economics of Biodiversity

בהשתתפות: פרופ' סרג'יו הרט, פרופ' נילי כהן

י"ז בשבט תש"ף )12 בפברואר 2020(

כינוס לרגל יום דרווין הבין�לאומי

סיפור ההליכה הזקופה של האדם

ברכות: פרופ' נילי כהן

יושב ראש: פרופ' יואל רק

בן�אברהם, צבי  פרופ'  בין,  אלה  ד"ר   בהשתתפות: 

פרופ' יואל רק

מימין� חברי האקדמיה פרופ׳ משה בר�אשר ופרופ׳ יהושע בלאו


