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בהמשך פרק זה�

גן המדע בבית האקדמיה

 בשער פרק זה� 

 קטע של אפריז עשוי שיש מן התקופה הרומית

 )המאות השנייה—השלישית לספירה( אשר נתגלה

בבית-שאן.

הפריט הוא חלק מתצוגה ארכאולוגית שהושאלה 

 לאקדמיה באדיבות רשות העתיקות והוא מוצב בפטיו

של בית האקדמיה.
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בביתה  עורכת  - האקדמיה  פעילות מדעית"  ולקדם  "לטפח   - בחוק  המוגדר  במסגרת תפקידה 

רבים מהאירועים פתוחים לקהל הרחב. השנה בשל מגבלות מגפת  עיון.  וימי  כינוסים  הרצאות, 

הקורונה היו האירועים מקוונים.

)בפרק זה מצוינים האירועים שיזמה האקדמיה מיוני 2020 עד סוף מאי 2021(

כ"ט בכסלו תשפ״א )15 בדצמבר 2020(

האספה הכללית הפתוחה תשפ"א

טקס הצטרפותם של החברים החדשים לאקדמיה והרצאותיהם

פרופ‘ אורי אלון 

הרפתקאותיו של פיזיקאי בארץ הביולוגיה 

פרופ‘ דן מירון 

 המבנה הסדוק של שירת החורבן של אורי צבי גרינברג:

שבעים שנה להופעת "רחובות הנהר"

פרופ‘ שמחה עמנואל 

 ספר שיבולי הלקט:

הצצה מעבר לכתפו של המחבר 

פרופ‘ יאיר רייזנר 

 התגברות על מחסומים גנטיים

בהשתלת מח עצם ותאי גזע אחרים 

פרופ‘ אניטה שפירא 

 עידן יצירת המיתוסים:

מיתוס טרומפלדור ומיתוס ברנר
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כינוסים וימי עיון

כ"ה בסיוון תש"ף )17 ביוני 2020(

בתר–דוקטורט בצל הקורונה

כינוס ביוזמת האקדמיה הצעירה הישראלית

הראל, דוד  פרופ'  ביידנקופף,  חיים  ד"ר   ברכות: 

פרופ' יפה זילברשץ, פרופ' אבי צדוק

יו"ר: פרופ' תמי גיגר, פרופ' ליעד מודריק

בהשתתפות: נדב דואני, פרופ' יהודה דנון, פרופ' דניאל 

פרופ'  כהן,  אשר  פרופ'  חן,  אלון  פרופ'  חיימוביץ', 

פורת, אריאל  פרופ'  ערן–יונה,  מיטל  ד"ר  סיון,   אורי 

פרופ' אריה צבן, פרופ' רון רובין 

סדרת סמינרי רשת 

מרחיבים את ארגז הכלים האקדמי - 

סדנת מיומנויות רכות לבתר–דוקטורנטים בצל הקורונה

בשיתוף  הישראלית  הצעירה  האקדמיה  ביוזמת  סדרה 

פולברייט )Fulbright( ישראל

ב' באב תש"ף )23 ביולי 2020(
The Final Frontier: קבלה למשרה באקדמיה ובתעשייה

ט"ז באב תש"ף )6 באוגוסט 2020(
Tick Tock: ניהול זמן נכון

ל' באב תש"ף )20 באוגוסט 2020(
Show Time: הצגה אקדמית טובה

י"ד באלול תש"ף )3 בספטמבר 2020(
Good News: קידום המחקר בתקשורת ובמדיה החברתית

כ"ח באלול תש"ף )17 בספטמבר 2020(
Networking :Comme il Faut וכללי התנהלות 

חברתית אקדמית

י"ג בתשרי תשפ"א )1 באוקטובר 2020(
I Feel Good: שמירה על Well-Being בחיים האקדמיים

ד' במרחשוון תשפ"א )22 באוקטובר 2020(
I Did It My Way: לכל אחד סיפור פוסט משלו

י"ח במרחשוון תשפ"א )5 בנובמבר 2020(

With a Little Help from my Friends: פיתוח קבוצות 

עמיתים

כ"ה באלול תש"ף )14 בספטמבר 2020(

לראות ולהיראות - 

סדנה המיועדת לבתר–דוקטורנטים בביולוגיה

סדנה ביוזמת האקדמיה הצעירה הישראלית

י״ז במרחשוון תשפ״א )4 בנובמבר 2020(

ערב עיון - פרופ' מאיר יעקב קיסטר ומורשתו

למלאת עשר שנים לפטירתו

ברכות: פרופ' נילי כהן

יושב ראש: פרופ' יוחנן פרידמן

בהשתתפות: ד"ר מיכאל אבשטיין, פרופ' ליבנת הולצמן, 

ד"ר יוסף ויצטום, ד"ר אמיר לרנר, פרופ' אורי רובין

ב' בכסלו תשפ"א )18 בנובמבר 2020(

האקדמיה"  "בשערי  מפגשי  בסדרת  הרביעי  המפגש 

בנושא "תגליות" -

תגליות העתיד: מן המוח למחשב ובחזרה 

יו"ר: פרופ' דוד הראל

בהשתתפות: פרופ' עידן שגב, פרופ' דפנה שחף

י' בכסלו תשפ"א )26 בנובמבר 2020(

סדנה לדוקטורנטים ודוקטורנטיות מהחברה הערבית

סדנה ביוזמת האקדמיה הצעירה הישראלית

פרופ'  זילברשץ,  יפה  פרופ'  גיגר,  תמי  פרופ'  ברכות: 

נילי כהן

מנחים ומשתתפים: פרופ' השאם אבו ריא, פרופ' אשרף 

פרופ'  חוסיין,  עלי  פרופ'  דעאדלה,  תאופיק  ד"ר  בריק, 

פיראס  ד"ר  חנא,  יעקוב  פרופ'  חורי–כסאברי,  מונא 

מואסי, ד"ר יוסוף משהראוי, פרופ' ראמי עקילאן 

ו' בטבת תשפ"א )21 בדצמבר 2020(

לראות ולהיראות -

סדנה המיועדת לבתר–דוקטורנטים בהנדסה

ובמדעים המדויקים

סדנה ביוזמת האקדמיה הצעירה הישראלית
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י״ד בטבת תשפ״א )29 בדצמבר 2020( 

הכינוס השנתי האחד–עשר של מרכז הקשר

יו"ר: בת–שבע שור 

ברכות: פרופ' נילי כהן

גיגר,  תמר  פרופ'  זינגר,  בן–עזרא  גרנית  בהשתתפות: 

נדב דואני, סמדר הירש, פרופ' מאיה שולדינר

ט"ו בטבת תשפ"א )30 בדצמבר 2020(

האקדמיה"  "בשערי  מפגשי  בסדרת  החמישי  המפגש 

בנושא "תגליות" - 

תגליות על עולמנו הפנימי: התת–מודע ומצבי הכרה 

יו"ר: פרופ' יורם בילו

בהשתתפות: פרופ' רפאל מלאך, ד"ר מירב רוט

כ' בשבט תשפ"א )2 בפברואר 2021(

כינוס "מצב הרוח"

עבור בתר–דוקטורנטים במדעי הרוח

כינוס ביוזמת האקדמיה הצעירה הישראלית

כ"א בשבט תשפ"א )3 בפברואר 2021(

האקדמיה"  "בשערי  מפגשי  בסדרת  השישי  המפגש 

בנושא "תגליות" - 

פינות  היקום,  פינות  חיים:  אנו  שבו  המקום  על  תגליות 

כדור הארץ 

המפגש הוקדש לזכרו של חבר האקדמיה

פרופ' רוני אלנבלום

יו"ר: פרופ' ישראל פינקלשטיין

בהשתתפות: ד"ר יונית הוכברג, פרופ' מוטי שטיין 

כ״ו באדר תשפ"א )10 במרס 2021(

האקדמיה"  "בשערי  מפגשי  בסדרת  השביעי  המפגש 

בנושא "תגליות" -

תגליות ברפואה: קורונה - הנגיף והחיסון

יו"ר: פרופ' עדי קמחי

בהשתתפות: פרופ' גדעון רכבי, פרופ' עדי שטרן

ב' בניסן תשפ״א )15 במרס 2021(

כינוס בעקבות דוח ועדת האקדמיה בנושא שילוב הוראת 

מדעי הנתונים בכל תחום באוניברסיטאות

ברכות: פרופ' יפה זילברשץ, פרופ' נילי כהן

יו"ר: פרופ' ניב אחיטוב, פרופ' ידין דודאי

בנימיני,  יואב  פרופ'  בן–דב,  יונתן  פרופ'  בהשתתפות: 

פלג, מור  פרופ'  עוז,  ירון  פרופ'  סגל,  ערן   פרופ' 

ד"ר רננה קידר, ד"ר קירה רדינסקי

ד' בניסן תשפ"א )17 במרס 2021(

שולחן עגול: חיסונים - בריאות הציבור וזכויות הפרט

דברי פתיחה: פרופ' סרג'יו הרט

יו"ר: פרופ' משה הלברטל

אנוך,  דוד  פרופ'  אברהם–ויס,  שרון  עו"ד  בהשתתפות: 

ד"ר נטע ברק–קורן, פרופ' אלון הראל 

ל' בניסן תשפ"א )12 באפריל 2021( 

The Israel–China Bilateral Series in Nanotechnology

Nano-Devices and Nano-Photonics

הדו–לאומיים  המפגשים  בסדרת  הראשון  המפגש 

ישראל-סין בנושא ננוטכנולוגיה

Prof. Zhiyong Tang ,ברכות: פרופ' איתמר וילנר

Prof. Zhixiang We ,יו"ר: פרופ' יוסי פלתיאל

מנחה: פרופ' אוריאל לוי

שגב,  מוטי  פרופ'  אלנבוגן,  טל  פרופ'   משתתפים: 

Prof. Qing Dai, Prof. Xiaochun Wu

ט' באייר תשפ"א )21 באפריל 2021(

הספר  הופעת  לרגל  בלשון  תמורות  בנושא  מקוון  כינוס 

"שינוי ושונּות בלשון"

פרופ'  ברמן,  רות  פרופ'  בר–אשר,  משה  פרופ'  ברכות: 

נילי כהן

יו"ר: פרופ' ענבל ארנון, ד"ר איתן גרוסמן, ד"ר ליאור לקס

אריאל,  מירה  פרופ'  אביתר,  זהר  פרופ'  בהשתתפות: 

מלצר,  איה  פרופ'  מלניק,  נורית  ד"ר  גפטר,  רועי  ד"ר 

פרופ' דורית רביד, פרופ' יעל רשף
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י"ד באייר תשפ"א )26 באפריל 2021( 

The Israel–China Bilateral Series in Nanotechnology

 Energy and Environment

הדו–לאומיים המפגשים  בסדרת  השני   המפגש 

ישראל-סין בנושא ננוטכנולוגיה

Prof. Zhiyong Tang ,ברכות: פרופ' איתמר וילנר

Prof. Qing Dai ,יו"ר: פרופ' גיל מרקוביץ

מנחה: פרופ' אורי בנין

רוטשילד,  אבנר  פרופ'  אתגר,  ליעוז  פרופ'  משתתפים: 

Prof. Zhixiang Wei, Prof. Hongfeng Ying

כ"א באייר תשפ"א )3 במאי 2021(

תחום  מצב  בנושא  האקדמיה  ועדת  דוח  בעקבות  כינוס 

לימודי השואה באוניברסיטאות המחקר ובמכללות בישראל

ברכות: פרופ' נילי כהן

יו"ר: פרופ' שולמית וולקוב, פרופ' דינה פורת

בהשתתפות: פרופ' שלמה אבינרי, פרופ' עופר אשכנזי, 

פרופ' ישראל ברטל, פרופ' חוי בן–ששון דרייפוס, פרופ' 

דן מכמן, פרופ' חיים סעדון, ד"ר ליאת שטייר–ליבני

כ"ג באייר תשפ"א )5 במאי 2021(

האקדמיה"  "בשערי  מפגשי  בסדרת  השמיני  המפגש 

בנושא "תגליות" - 

משחקים  בין  והכלכלה:  ההחלטות  בעולם  תגליות 

לפסיכולוגיה

יו"ר: פרופ' יואב בנימיני

בהשתתפות: פרופ' מיה בר–הלל, פרופ' סרג'יו הרט

כ"ט באייר תשפ"א )11 במאי 2021( 

The Israel–China Bilateral Series in Nanotechnology

 Self-Assembly and Biomaterials

הדו–לאומיים  המפגשים  בסדרת  השלישי  המפגש 

ישראל-סין בנושא ננוטכנולוגיה

Prof. Zhiyong Tang ,ברכות: פרופ' איתמר וילנר

וילנר, איתמר  פרופ'  גדנקן,  אהרון  פרופ'   יו"ר: 

Prof. Zhixiang Wei

מנחה: פרופ' גליה בלום

ישמח, אריאל  פרופ'  גרעיני,  יובל  פרופ'   משתתפים: 

Prof. Hao Wang, Prof. Aiguo Wu

הרצאות שנתיות

כ״ט בשבט תשפ״א )11 בפברואר 2021(

כינוס לרגל יום דרווין הבין–לאומי 

מוצאו של המין הומו סאפיינס

ברכות: פרופ' דוד הראל

יו"ר: פרופ' אראלה חוברס

בהשתתפות: ד"ר אסף מרום, פרופ' יואל רק


