
* הקלטות האירועים ומסמכי ההמלצות הנזכרים בפרק זמינים לצפייה ולקריאה באתר האקדמיה

חיזוק קשרי אקדמיה-ממשל
האקדמיה  של  תפקידיה  עם  מונה  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  חוק 

ייעוץ לממשלה ולזרועותיה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות 

לאומית. במהלך השנה הגבירה האקדמיה את מימוש תפקיד הייעוץ שלה, בהדגשת 

מאפייניה הייחודיים, אשר מקנים לה ערך מוסף לעומת גופי ייעוץ אחרים - מוניטין 

המאפשר  חוקי  ומעמד  רב–תחומיות  וממלכתי,  עצמאי  גוף  מדעית,  מצוינות  של 

הסתייעות בשירותיה.

מפעילויות האקדמיה בנושא קשרי אקדמיה—ממשל בשנה החולפת:

התמודדות עם משבר האקלים

האקלים  משבר  נושא  בחינת  לצורך  האקדמיה  שהקימה  הרב־תחומית  המומחים  ועדת 

בישראל, בהובלתו של פרופ' דן יקיר ממכון ויצמן למדע, פרסמה במהלך השנה שני מסמכי 

האקלים  לחיזוי  הנחוץ  הלאומי  החישוב  כוח  צורכי  "הערכת  בנושא  הראשון  המלצות: 

בישראל - סקירה והמלצות". מאמציה של הוועדה אצל מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה 

אקלים  תחזיות  שיספק  חישוב  מרכז  הקמת  הממשלה  אישרה  יולי  ובחודש  פרי,  נשאו 

מקומיות מדויקות כחלק ממערך מחשב־העל הלאומי. המסמך השני שפרסמה הוועדה עסק 

בנושא החלת מס פחמן בישראל. הוועדה ממשיכה לפעול לקידום נושאים שונים הקשורים 

להתמודדות עם משבר האקלים. 

ביטחון תזונתי

בחודש מרס ערכה החטיבה למדעי הטבע באקדמיה כינוס בין־לאומי בנושא "אי־ביטחון 

נדונו  תזונתי - המגפה המתמשכת: לקראת מערכות מזון בנות־קיימה בישראל". בכינוס 

האתגרים שבבניית מערכת מזון בריאה, הוגנת ובת־קיימה, שתבטיח ביטחון תזונתי לאומי 

חוקרים מהעולם  בכינוס השתתפו אנשי ממשל,  ולדורות הבאים.  בהווה  בישראל,  ואישי 

ידיעות בקצרה 
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האקדמי, בעלי תפקיד בחקלאות, בתעשיית המזון, גורמים מן החברה האזרחית השותפים 

לעניין וכן מרצים בין־לאומיים. בראש הוועדה המארגנת של הכינוס עמדו חבר האקדמיה 

פרופ' חיים סידר ופרופ' אליוט בארי מן האוניברסיטה העברית בירושלים. הוועדה פועלת 

להוצאת מסמך שיסייע בקביעת מדיניות לאומית בנושא זה.

קידום מדעי הרוח

עתידם  ולהבטחת  הרוח  מדעי  של  לקידומם  מייחסת  שהאקדמיה  הרבה  החשיבות  בשל 

במערכת ההשכלה הגבוהה ובחברה הישראלית, הוקמה השנה ועדה, בראשותה של סגנית 

שעומדים  השונים  האתגרים  את  שבוחנת  פינקלברג,  מרגלית  פרופ'  האקדמיה  נשיא 

דעת של מועצת  גילוי  לפרסום  הובילה  הוועדה  לקידומם.  ואת הדרכים  הרוח  בפני מדעי 

האקדמיה, שבו הביעה את דאגתה בנוגע לכרסום מעמדם של מדעי הרוח בשל הרפורמה 

המתוכננת בלימודי מקצועות החובה בתחום ההומניסטיקה במערכת החינוך הממלכתית. 

קידום יוזמת הצטרפות ישראל למערך הטלסקופים האירופי

להצטרפות  היוזמה  לקידום  כינוס  מרס  בחודש  ערכה  באקדמיה  הטבע  למדעי  החטיבה 

ישראל למערך הטלסקופים האירופי European Southern Observatory( ESO(. את 

ובראשה  האקדמיה,  בתמיכת  בישראל  המדעית  האסטרונומית  הקהילה  מובילה  היוזמה 

מדעים  לאסטרונומיה,  החטיבה  יו"ר  למדע,  ויצמן  ממכון  אהרונסון  עודד  פרופ'  עומד 

חברי  דברים  נשאו  באירוע  לפיזיקה.  הישראלית  האגודה  של  החלל  וחקר  פלנטריים 

את  מובילים  האקדמיה  מטעם  התעשייה.  ונציגי  מהקהילה  בכירים  מדענים  אקדמיה, 

חבר  המדע,  מצב  דוח  ועדת  ויו"ר  דודאי  ידין  פרופ'  הטבע  למדעי  החטיבה  יו"ר  היוזמה 

האקדמיה פרופ' רשף טנא.

Courtesy of ESO
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בית  במסדרונות  מוצגת  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  חוק  לחקיקת  שנה   60 לציון 

האקדמיה התערוכה "'בית ועד לחכמים': שישים שנות מדע ודעת". בתערוכה לוחות מידע ואלמנטים 

ומפעליה של האקדמיה, סרט  פעילויותיה  מגוון  על  היסטורית  דיגיטליים המספרים באספקלריה 

תיעודי הסוקר את המהלכים שקדמו להקמת האקדמיה, מודל של קמפוס האקדמיה וכן תצוגה של 

ספרי בית ההוצאה לאור של האקדמיה.

אוצר: דמאון פישר–שוסטרמן

 www.academy.ac.il לפרטים נוספים סרקו את הקודר או בקרו באתר האקדמיה

"בית ועד לחכמים":
שישים שנות מדע ודעת

הציבור מוזמן לביקור בתערוכה

הביקור בתערוכה ליחידים ולמשפחות ללא תשלום וללא צורך בתיאום מראש,
בימים ראשון�חמישי בשעות 17:00�09:00. 

 ביקורי קבוצות יש לתאם מראש עם מנהלת קשרי הציבור של האקדמיה
naama@academy.ac.il :נעמה שילוני

http://www.academy.ac.il
http://www.academy.ac.il
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קשרים בין–לאומיים

מאמצי האקדמיה לסייע לחוקרים מאוקראינה ומרוסיה

בשיתוף  הלאומית  האקדמיה  פרסמה  לאוקראינה  רוסיה  פלישת  עם 

את  הביעה  שבו  דעת  גילוי   ,2022 מרס  בחודש  הצעירה,  האקדמיה 

דאגתה העמוקה מן המצב המידרדר באוקראינה והביעה את תמיכתה 

באקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה. 

אוקראינים  בחוקרים  לתמיכה  חירום  מלגות  תוכניות  שתי  הקימה  הלאומית  האקדמיה 

התנגדותם  בשל  מרוסיה  לברוח  נאלצו  אשר  רוסים  בחוקרים  וכן  מארצם,  הנמלטים 

למדיניות ממשלתם. את הפעילות מובילה סגנית נשיא האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג, 

ועד כה הוענקו עשרים וחמש מלגות לחוקרים אוקראינים ורוסים אשר אפשרו להם להגיע 

לישראל להמשיך את עבודתם המדעית.

אוזבקיסטן

האקדמיה  בבית  ביקר  נובמבר  בחודש 

האקדמיה למדעים של אוזבקיסטן,  נשיא 

 Prof.( סדיקוביץ'  בח'זוד  יולדשב  פרופ' 

סדיקוביץ'  פרופ'   .)Yuldashev Bekhzod Sadykovich

דנו  והשניים  הראל,  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיא  עם  נפגש 

בחיזוק הקשר בין האקדמיות.

אוסטרייה 

האקדמיה  נשיא  חתמו   2022 מאי  בחודש 

פרופ' דוד הראל ונשיא האקדמיה למדעים 

ציילינגר אנטון  פרופ'  אוסטרייה   של 

שתי  בין  ההסכם  חידוש  על   )Prof. Anton Zeilinger(

האקדמיות. טקס החתימה התקיים בווינה, במסגרת החגיגות 

לציון 175 שנה לאקדמיה האוסטרית.
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האקדמיה  ונשיא  הראל  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיא 

 האוסטרית פרופ' אנטון ציילינגר בעת החתימה על

©ÖAW/Daniel Hinterramskogler :חידוש ההסכם. צילום

שגרירת אוזבקיסטן בישראל גב' פרוזה מח'מודובה, 

בח'זוד  יולדשב  פרופ'  האוזבקית  האקדמיה  נשיא 

סדיקוביץ', נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל



איחוד האמירויות הערביות 

נשיא  השתתף  הרצוג,  יצחק  מר  המדינה  נשיא  של  לבקשתו 

הבין־לאומי  בכינוס  אוקטובר,  בחודש  הראל,  דוד  האקדמיה פרופ' 

 GESDA – Geneva Science and Diplomacy Anticipation

לשרת  הראל  פרופ'  בין  פגישה  התקיימה  הכינוס  במהלך  בז'נווה.  שהתקיים   ,Summit

 .)Sarah Al Amiri( החינוך והטכנולוגיה של איחוד האמירויות הערביות שרה אל אמירי

לייסודה של אקדמיה לאומית למדעים  השרה התייעצה עם פרופ' הראל בדבר המהלכים 

במדינה, והצדדים הסכימו על החשיבות שבשמירת הקשר בין האקדמיות.

איטליה 

במהלך ביקורו באירופה בחודש מרס 2022 ביקר נשיא האקדמיה פרופ' 

דוד הראל באקדמיה הלאומית דיי לינצ'יי שברומא ונפגש שם עם נשיא 

ועם   )Prof. Roberto Antonelli( אנטונלי  רוברטו  פרופ'  האקדמיה 

.)Prof. Giorgio Parisi( לשעבר הנשיא, זוכה פרס נובל, פרופ' ג'ורג'ו פריזי

ארצות הברית 

באקדמיה  הראל  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיא  ביקר   2022 מאי  בחודש 

עם  שם  ודן  הבירה  בוושינגטון  הברית  ארצות  של  למדעים  הלאומית 

הנשיאה ד"ר מרשה מקנאט )Dr. Marcia McNutt( על הקשרים שבין 

האקדמיות ועל המשך הפעילות המשותפת. לצד זאת, בביקורו בוושינגטון נפגש פרופ' הראל 

גם עם פרופ' ג'ון ל' אנדרסון )Prof. John L. Anderson(, נשיא האקדמיה הלאומית להנדסה 

של ארצות הברית, ודן עימו בקשרי שתי האקדמיות.

בחודש  התקיים  הברית  ארצות  של  למדעים  הלאומית  האקדמיה  עם  ההסכם  במסגרת 

אפריל 2022 בוושינגטון הבירה פורום בלווטניק השני, שעסק באסטרטגיות ובטכנולוגיות 
 
נובל פרס  זוכת  האקדמיה  חברת  הכינוס  את  הובילו  לאנטיביוטיקה.  בעמידות   למאבק 

באקדמיה
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2022 וושינגטון, אפריל  וטכנולוגיות למאבק בעמידות לאנטיביוטיקה,   בנושא אסטרטגיות  משתתפי הכינוס 
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פרופ' עדה יונת, פרופ' טימור באזוב מהטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ופרופ' נטלי בלבן 

מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

בחודש אוקטובר 2022 התקיים כינוס קאוולי החמישי בשיתוף האקדמיה הלאומית למדעים 

בהשתתפות  הטבע  במדעי  בין־תחומיים  כינוסים  הם  קאוולי  כינוסי  הברית.  ארצות  של 

מדענים צעירים מצטיינים מישראל ומארצות הברית.

ברזיל 

בחודש אוקטובר חתמו על הסכם לשיתוף פעולה מדעי נשיא האקדמיה 

פרופ' דוד הראל ונשיאת האקדמיה למדעים של ברזיל, פרופ' הלנה ב' 

נשיא  סגנית  גם  )Prof. Helena B. Nader(. בטקס השתתפו  נאדר 

האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג ויו"ר החטיבה למדעי הטבע פרופ' ידין דודאי. 

בריטניה 

של  משותפת  סדנה  שבבריטניה  במנצ'סטר  נערכה  אוקטובר  בחודש 

 Materials בנושא  הבריטית  המלכותית  החברה  ושל  האקדמיה 

Science. את הסדנה הובילו מטעם האקדמיה חברי האקדמיה פרופ' 

רשף טנא ופרופ' יעקב קליין. 

הבריטית  המלכותית  בחברה  הראל  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיא  ביקר   2022 מרס  בחודש 

החוץ  קשרי  מזכיר  ועם   )Dr. Julie Maxton( מקסטון  ג'ולי  ד"ר  המנכ"לית  עם  ונפגש 

ודן עימם בהמשך שיתוף   ,)Prof. Sir Robin Grimes( בחברה, פרופ' סר רובין גריימס 

הפעולה בין האקדמיות וחיזוק הקשרים המדעיים בין ישראל לבריטניה. פרופ' הראל ביקר 

 Prof. Simon( באקדמיה הבריטית, שם שוחח עם סגן הנשיא פרופ' סיימון גולדהיל גם 

Goldhill( ודן עימו על פיתוח הקשרים בין שתי האקדמיות.
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בתמונה מימין: נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל וראש האגף לקשרים בין–לאומיים באקדמיה ד"ר נטע פרץ 

סגנית  שוינסטול,  בארנסלי  קורטסאו  מרקוס  ברזיל  של  האקדמיה  של  החוץ  קשרי  מנהל  משמאל:  בתמונה 

נשיאת האקדמיה של ברזיל באזור ריו דה ז'נרו פרופ' פטריסיה טורס בוזה, נשיאת האקדמיה של ברזיל פרופ' 

הלנה ב' נאדר ומנהלת האקדמיה של ברזיל פרופ' מריה דומינגס וארגס, בטקס החתימה המקוון



גרמניה 

ונשיא  הראל  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיא  חתמו   2022 יוני  בחודש 

 האקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים - לאופולדינה פרופ' גרלד האוג

בין  מדעי  פעולה  לשיתוף  ההסכם  חידוש  על   )Prof. Gerald Haug(

האקדמיות  בין  השביעי  המשותף  הסימפוזיון  בפתיחת  נערך  החתימה  טקס  המוסדות. 

הטבע  למדעי  החטיבה  יו"ר  האקדמיה  מטעם  הוביל  הסימפוזיון  את  העצב.  מדעי  בנושא 

פרופ' ידין דודאי. 

יום  לכבוד  בסימפוזיון  כהן  נילי  פרופ'  לשעבר  האקדמיה  נשיאת  הרצתה   2022 יולי  בחודש 

 הולדתו השבעים של פרופ' ירג האקר, לשעבר נשיא האקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים -

הסימפוזיון,  האקדמיה.  ושל  הישראלי  המדע  של  ישראל,  של  קרוב  וידיד  לאופולדינה 

בהשתתפותה של קנצלרית גרמניה לשעבר אנגלה מרקל, נערך בבית הלאופודלינה שבהאלה, 

וכותרתו הייתה "על חיידקים, אנשים ומדעים".

ברלין–ברנדנבורג  של  למדעים  האקדמיה  נשיא  האקדמיה  בבית  ביקר   2022 מרס  בחודש 

פרופ' כריסטוף מרקשיס )Prof. Christoph Markschies(. הוא נפגש עם נשיא האקדמיה 

פרופ' הראל ועם סגנית נשיא האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג ודן עימם בהמשך שיתופי 

הפעולה רבי השנים בין האקדמיות.

במסגרת הסכם שיתוף הפעולה בין האקדמיה ובין קרן אלכסנדר פון הומבולדט הגרמנית 

דו־ היא   GISFOH כינוסי  סדרת  ה־13.   GISFOH כינוס  בירושלים  נובמבר  בחודש  נערך 

צעירים  חוקרים  כחמישים  שנה  בכל  בה  ומשתתפים  הרוח,  במדעי  רב־תחומית  לאומית 

ישראלים וגרמנים. 
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בתמונה מימין: נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל ופרופ' גרלד האוג, נשיא האקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים - 

לאופולדינה בטקס החתימה על חידוש ההסכם. בתמונה משמאל: מהכינוס הבין–לאומי בנושא מדעי העצב
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הונגריה 

של  למדעים  האקדמיה  עם  הפעולה  שיתוף 

 100 לציון  כינוסים  הניב השנה שני  הונגריה 

היהודי־ האסלאם  חוקר  של  למותו  שנים 

הונגרי הנודע יצחק גולדציהר, בהובלת חבר האקדמיה פרופ' יוחנן 

בבודפשט,   2021 נובמבר  בחודש  נערך  הראשון  הכינוס  פרידמן. 

והכינוס השני נערך בחודש אפריל 2022 בירושלים, בהשתתפות 

סגנית נשיא האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג, חברי האקדמיה 

פרופ' סימון הופקינס ופרופ' איתן קולברג וחוקרים נוספים. 

צ'כיה 

האקדמיה נשיא  חתמו  שבו  מקוון  טקס  נערך  נובמבר   בחודש 

אווה  פרופ'  למדעים  הצ'כית  האקדמיה  ונשיאת  הראל  דוד  פרופ' 

ההסכם  חידוש  על   )Prof. RNDr. Eva Zažímalová( זאז'ימלובה 

לשיתוף פעולה מדעי.

 Law between בחודש מאי 2022 נערכה בפראג סדנה משותפת לשתי האקדמיות בנושא

כהן,  נילי  פרופ'  לשעבר  האקדמיה  נשיאת  הובילה  הסדנה  את   .State and History

גור  פרופ'  וכן  פרידמן  דניאל  ופרופ'  אנגלרד  יצחק  פרופ'  האקדמיה  חברי  בה  והשתתפו 

האוניברסיטה  לנשיאת  המשנה  מירון,  גיא  ופרופ'  חיפה,  אוניברסיטת  רקטור  אלרואי, 

הפתוחה. בערב הפתיחה השתתפה גם נשיאת האקדמיה הצ'כית פרופ' זאז'ימלובה.
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בתמונה מימין: נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל ומנהלת האקדמיה גליה פינצי. בתמונה משמאל: מימין - ג'ולי 

Jana Plavec :סמילניצקה, פרופ' אווה זאז'ימלובה, ד"ר דוד הוניס ויאנה זימובה בטקס החתימה המקוון. צילום

פרופ' טומאש טוארן בכינוס המשותף ישראל—הונגריה



קוריאה הדרומית 

עם  ראשון  משותף  כינוס  האקדמיה  בבית  נערך  ספטמבר  בחודש 

 Quantum הדרומית בנושא  קוריאה  וטכנולוגיה של  למדע  האקדמיה 

חברי  בהובלת   Physics: From Fundamentals to Applications

שתי  נשיאי  נפגשו  הכינוס  בשולי  הייבלום.  מוטי  ופרופ'  אהרוני  אמנון  פרופ'  האקדמיה 

האקדמיות פרופ' דוד הראל ופרופ' אוק ג'ון יו )Prof. Ook Joon Yoo( ודנו בהמשך שיתוף 

הפעולה בין שתי האקדמיות.

שווייץ 

 Prof. Marcel( טאנר  מרסל  פרופ'  באקדמיה  ביקר  אוקטובר  בחודש 

נשיא  עם  נועד  הוא  שווייץ.  של  למדעים  האקדמיה  נשיא   ,)Tanner

בין  אפשריים  פעולה  בשיתופי  דנו  והשניים  הראל,  דוד  פרופ'  האקדמיה 

האקדמיות ובחיזוק קשרי המדע בין ישראל לשווייץ.

באקדמיה
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מימין: נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל ונשיא האקדמיה של שווייץ פרופ' מרסל טאנר

משתתפי הכינוס המשותף לאקדמיה הישראלית ולאקדמיה למדע וטכנולוגיה של קוריאה הדרומית



ידיעות בקצרה

אירועים

מפגש "מדע ודעת" בבית הנשיא

חדשה,  מפגשים  סדרת  מתוך  הראשון  בירושלים  הנשיא  בבית  התקיים  אוקטובר  בחודש 

"מדע ודעת", פרי יוזמתו של נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל. המפגשים נערכים בנוכחות 

נשיא המדינה מר יצחק הרצוג ומאורגנים על ידי בית הנשיא והאקדמיה במשותף. המפגש 

הראשון עסק בחקר הגנום האנושי, על הסיכונים והסיכויים שבו, ואת ההרצאה המרכזית 

נשא חבר האקדמיה פרופ' יוסי שילה. בהמשך התקיים רב־שיח בהשתתפות פרופ' בת שבע 

כרם, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, רן רזניק, כתב "ישראל היום", וכן שני בני נוער 

נוער מצטיינים בתחומי המדעים מרחבי  בני  ששאלו שאלות. באירוע נכח קהל של מאות 

הארץ. האירוע גם שודר בשידור ישיר.

73 גיליון 44, דצמבר 2022

נשיא המדינה מר יצחק הרצוג ומשתתפי המפגש הראשון בסדרת "מדע ודעת" שהתקיים בשיתוף בית הנשיא
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בשערי
האקדמיה

המפגש הראשון
 ביום רביעי א' במרחשוון תשפ"ג

26 באוקטובר 2022

פרופ׳ רחל אליאור
האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ׳ שמואל פיינר
אוניברסיטת בר-אילן

ישוחחו על

משברי אמונה
יושב ראש ובן שיח

פרופ׳ יונתן מאיר
חבר האקדמיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

 ביום רביעי ו' בכסלו תשפ"ג
30 בנובמבר 2022

פרופ׳ אבנר הולצמן
חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ צבי פלסר
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

ישוחחו על

יצירתיות ממשבר: אומנות
יושבת ראש ובת שיח

פרופ׳ נילי כהן
נשיאת האקדמיה לשעבר, אוניברסיטת תל אביב

המפגש השני
 ביום רביעי י"א בטבת תשפ"ג

4 בינואר 2023

פרופ׳ חוה יבלונקה
אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ שי מאירי
אוניברסיטת תל אביב

ישוחחו על

משברים באבולוציה
יושבת ראש ובת שיח

פרופ׳ נעמה ברקאי
חברת האקדמיה, מכון ויצמן למדע

המפגש השלישי

המפגש הרביעי
 ביום רביעי י' בשבט תשפ"ג

1 בפברואר 2023

פרופ׳ נמרוד אלוני
מכללת סמינר הקיבוצים

פרופ׳ גליה רהב
 המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

ואוניברסיטת תל אביב

ישוחחו על

משברים באנושות
יושבת ראש ובת שיח

פרופ׳ נעמה פרידמן
חברת האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב

 ביום רביעי ז' בניסן תשפ"ג
29 במרס 2023

פרופ׳ גור אלרואי
רקטור אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ גליה צבר
אוניברסיטת תל אביב

ישוחחו על

משברי הגירה
יושב ראש ובן שיח

פרופ׳ ישראל ברטל
חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

המפגש החמישי
 ביום רביעי כ"ו באייר תשפ"ג

17 במאי 2023

פרופ׳ חגי פרץ
 חבר האקדמיה הצעירה הישראלית לשעבר,

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

פרופ׳ עודד רכבי
 חבר האקדמיה הצעירה הישראלית, 

אוניברסיטת תל אביב

ישוחחו על

יצירתיות ממשבר: מדע
יושבת ראש ובת שיח

פרופ׳ יונינה אלדר
חברת האקדמיה, מכון ויצמן למדע

המפגש השישי

משברים
 הציבור מוזמן לסדרת המפגשים של

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

בנושא

עורכי התוכנית:

פרופ‘ ידין דודאי  

פרופ‘ אבנר הולצמן  

פרופ‘ דוד הראל  

פרופ‘ נילי כהן  

www.academy.ac.il :הכניסה חופשית. יש להירשם מראש לכל מפגש באתר האקדמיה

בהשתתפות חברי אקדמיה, חוקרים ואנשי רוח
בכל מפגש ייבחן נושא משותף במבט רב-תחומי

המפגשים יתקיימו בימי רביעי, בשעות 19:00—20:30
בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז׳בוטינסקי 43, ירושלים

וכן ישודרו בשידור חי באתר האקדמיה

https://www.academy.ac.il/Index/?nodeId=741
https://www.academy.ac.il/Index/?nodeId=741
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הרצאת בובר השנתית

לזכר  השנתית  ההרצאה  התקיימה  אוקטובר  בחודש 

פרופ' מרטין בובר, נשיאה הראשון של האקדמיה. את 

טשרניחובסקי"  בשירת  כגאולה  "אלילות  ההרצאה 

ברקלי,  מאוניברסיטת  אלטר  רוברט  פרופ'  נשא 

פרופ' האקדמיה  חבר  האירוע  ארגון  את   והוביל 

אבנר הולצמן. 

מפגשי "בשערי האקדמיה"

בשנת תשפ"ג עוסקת סדרת ההרצאות השנתית של האקדמיה המיועדת לקהל הרחב, "בשערי 

בנושא  ועסק  אוקטובר  בחודש  נערך  בסדרה  הראשון  המפגש  "משברים".  בנושא  האקדמיה", 

מפגשים  שישה  ייערכו  ברציפות,  השמינית  השנה  זו  המתקיימת  בסדרה,  אמונה".  "משברי 

של  נבחר  פן  יידון  מפגש  ובכל  מובילים,  רוח  ואנשי  חוקרים  האקדמיה,  חברי  בהשתתפות 

"משברים" במבט רב־תחומי. את הסדרה מובילה ועדה בראשות יו"ר החטיבה למדעי הטבע פרופ' 

ידין דודאי. בשנת תשפ"ב עסקה הסדרה בנושא "חופש", וצפו בה אלפי צופים ברחבי הארץ.

האקדמיה מתארחת במכללה האקדמית תל–חי

הרחב  הציבור  בקרב  המדע  לקידום  מאמציה  במסגרת 

ערכה  ולהנגשתו  ישראל  של  הגאוגרפית  בפריפריה 

מפגשים   2022 ומרס   2021 דצמבר  בחודשים  האקדמיה 

במפגשים  תל־חי.  האקדמית  במכללה  "תגליות"  בנושא 

שמעו  הם  הצפון.  מאזור  נוער  בני  מאות  השתתפו 

הרצאות מפי חברי האקדמיה פרופ' יורם בילו, זוכה פרס 

נובל פרופ' אברהם הרשקו ופרופ' נירה ליברמן וכן מפי 

חברת האקדמיה הצעירה הישראלית פרופ' אסיה רולס. 

הראל. דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיא  הוביל  המפגשים  את 

כינוס בין–לאומי: מג'אהליה לאסלאם

הבין־ הכינוסים  בסדרת  החמישה־עשר  הכינוס  האקדמיה  בבית  נערך   2022 יולי  בחודש 

אסלאמיות  ובמסורת  בחברה  בהיסטוריה,  עסק  הכינוס  לאסלאם".  "מג'אהליה  לאומיים 

האסלאם  בין  ההדדיות  בהשפעות  וגם  האסלאם,  של  והמעצבות  הראשונות  במאות 

בו  והשתתפו  פרידמן,  יוחנן  פרופ'  האקדמיה  חבר  הוביל  הכינוס  את  השכנות.  לתרבויות 

חוקרים מישראל, מאנגלייה, מארצות הברית, מבולגריה, מהולנד ומצרפת. 
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רולס  אסיה  פרופ'  הישראלית  הצעירה  האקדמיה  חברת 

במהלך מפגש עם תלמידים במכללה האקדמית תל–חי

פרופ' רוברט אלטר מקבל את מדליית בובר 

מידי נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל
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סימפוזיון "פרסי בלווטניק בישראל 2022: מדע וחברה"

בחודש יוני 2022 קיימה האקדמיה, בשיתוף קרן משפחת 

סימפוזיון  יורק,  ניו  של  למדעים  והאקדמיה  בלווטניק 

האירוע  בהמשך  מחקריהם.  את  הפרס  זוכי  הציגו  שבו 

שלום,  איש  תמר  של  בהנחייתה  רב־שיח,  התקיים 

ובאחריות  בחברה  המדע  של  תפקידו  בסוגיות  שעסק 

האקדמיה  נשיא  בהשתתפות  מדענים,  של  החברתית 

פרופ' דוד הראל, הסופר והפובליציסט מאיר שלו וד"ר 

תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי 

תלמידי  של  קבוצות  השתתפו  בסימפוזיון  לדמוקרטיה. 

וממזכרת  מירושלים  המדעים  מתחום  מצטיינים  תיכון 

בתיה, שהפגינו השתתפות ערה והתלהבות. 

הרצאתו של פרופ' ישראל אומן

בחודש נובמבר 2021 נשא חבר האקדמיה פרופ' ישראל אומן הרצאה באקדמיה, שכותרתה 

התנהגות  מתנהגים  אדם  בני  אם  בשאלה  עסקה  ההרצאה  וכלכלה".  התנהגותית  "כלכלה 

רציונלית או נוטים להשתמש בכללי אצבע שלא תמיד מביאים לתוצאות רצויות. צפו בה 

מאות אנשים ברחבי הארץ.

אירועים לכבוד חברי אקדמיה

במהלך השנה קיימה האקדמיה אירועים לכבוד חבריה בהגיעם לגבורות וליובלות. בחודש 

נובמבר 2022 נערך ערב עיון לכבוד חבר האקדמיה פרופ' יקיר אהרונוב לרגל יובל התשעים 

שלו. את הערב הובילו חברי האקדמיה פרופ' מוטי שגב ופרופ' עדי שטרן. בחודש אוקטובר 

לגבורות. את  פרידמן בהגיעו  עקיבא  מרדכי  פרופ'  לכבוד חבר האקדמיה  עיון  נערך ערב 

לכבוד  עיון  ערב  נערך   2022 יוני  בחודש  ממן.  אהרן  פרופ'  האקדמיה  חבר  הוביל  הערב 

דוד  פרופ'  האקדמיה  חבר  בהובלת  לגבורות,  הגיעו  עם  בילו  יורם  פרופ'  האקדמיה  חבר 

לויה בהגיעו  יוסי  פרופ'  עיון לכבוד חבר האקדמיה  נערך ערב   2022 שולמן. בחודש מאי 

לגבורות, בהובלת תלמידתו לשעבר פרופ' נעה שנקר מאוניברסיטת תל אביב. לציון יובל 

התשעים של חבר האקדמיה פרופ' מיכאל רבין נערך בחודש דצמבר 2021 כינוס בהובלת 

האקדמיה חבר  לכבוד  כינוס   2021 בדצמבר  נערך  עוד  הראל.  דוד  פרופ'  האקדמיה   נשיא 

שטנר  אורי  פרופ'  תלמידו  הוביל  הכינוס  את  לגבורות.  בהגיעו  בן–אברהם  צבי  פרופ' 

מאוניברסיטת חיפה.

מימין: נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל, ד"ר תהילה שוורץ 

אלטשולר, מאיר שלו, תמר איש שלום 
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אירועים לזכר חברי אקדמיה

אוקטובר  בחודש  לזכר חבריה שנפטרו.  עיון מדעיים  ערבי  קיימה האקדמיה  במהלך השנה 

2022 נערך יום עיון במלאת שנה לפטירתו של חבר האקדמיה פרופ' שאול שקד, בהובלתו 

לזכר  עיון  ערב  נערך   2022 אוגוסט  בחודש  סטרומזה.  גדליה  פרופ'  האקדמיה  חבר  של 

האקדמיה חברת  של  בהובלתה  לפטירתה,  שנה  במלאת  נבו  רות  פרופ'  האקדמיה   חברת 

של  להירצחו  שנה   50 לציון  עיון  יום  נערך   2022 יוני  בחודש  רמון־קינן.  שלומית  פרופ' 

יו"ר  הובילו  העיון  יום  את  טרור.  במתקפת  קציר  אהרן  פרופ'  לשעבר  האקדמיה  נשיא 

החטיבה למדעי הטבע פרופ' ידין דודאי, חבר האקדמיה פרופ' יעקב קליין ופרופ' גדי קציר 

מאוניברסיטת חיפה, בנו של פרופ' אהרן קציר. בחודש פברואר 2022 נערך ערב עיון לזכרו 

של נשיא האקדמיה לשעבר פרופ' אפרים אלימלך אורבך לציון 30 שנה לפטירתו. את ערב 

העיון הוביל חבר האקדמיה פרופ' שמחה עמנואל. בחודש ינואר 2022, במלאת שנה לפטירתו 

של חבר האקדמיה פרופ' רוני אלנבלום, נערך לזכרו ערב עיון, בהובלת חבר האקדמיה פרופ' 

האקדמיה  חברת  של  לפטירתה  וחצי  שנה  במלאת   ,2021 דצמבר  בחודש  קדר.  זאב  בנימין 

בירושלים  העברית  לאוניברסיטה  בין־לאומי משותף  כינוס  לזכרה  נערך  גביזון,  רות  פרופ' 

ולמכון ון ליר בירושלים. את הכינוס הובילו ד"ר נטע ברק־קורן, פרופ' יואב דותן ופרופ' אלון 

הראל מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ראש מכון ון ליר פרופ' שי לביא, חבר האקדמיה 

פרופ' משה הלברטל ונשיאת האקדמיה לשעבר פרופ' נילי כהן. 


