
מפגש חברים ובוגרים וארוחת צוהריים )מכון ון ליר, בניין פולונסקי(  /  12:30

מנחה / פרופ' חיים ביידנקופף, יושב ראש האק"צ

פרופ' יעל חנין / הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב, יושבת ראש 2014-2012

ד"ר שרון אהרונסון להבי / הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב, יושבת ראש 2015-2014

פרופ' דן אורון / הפקולטה לפיסיקה, מכון ויצמן למדע, יושב ראש 2015-2014

פרופ' דני פאר / הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב, יושב ראש 2015-2014

פרופ' רון מילוא / הפקולטה לביוכימיה, מכון ויצמן למדע, יושב ראש 2017-2015

פרופ' ערן בוכבינדר / הפקולטה לכימיה, מכון ויצמן למדע, יושב ראש 2018-2017

פרופ' אודי זומר / הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב, יושב ראש 2019-2018

פרופ' אבי צדוק / הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן, יושב ראש 2020-2019

פרופ' תמי גיגר / הפקולטה לביולוגיה, מכון ויצמן למדע, יושבת ראש 2021-2020

האק"צ ובוגריה כסוכני שינוי )אודיטוריום בית האקדמיה(  /  14:00

ון לחברי ובוגרי האקדמיה הצעירה  יום עי
הישראלית בבית האקדמיה בירושלים

20:00 –12:30  / 18.09.22
ן כ"ב באלול תשפ"ב יום ראשו

ה י צ " ק א ר ט נ י א

מנחה / פרופ' חיים ביידנקופף, יושב ראש האק"צ

פרופ' רות ארנון / נשיאת האקדמיה 2015-2010

פרופ' דוד הראל / נשיא האקדמיה  2021 - היום

פרופ' יפה זילברשץ / יו"ר ות"ת  2021-2015  

פרופ' יוסי מקורי / יו"ר ות"ת  2021 - היום

האק"צ והאקדמיה: עבר, הווה, עתיד  / 15:00



הפסקת קפה  /  16:00

ארוחת ערב והענקת אות הוקרה מטעם האק"צ  /  18:30

מנחה / פרופ' בינה קליסקי, חברת הוועד המנהל
פרופ' יונינה אלדר / מכון ויצמן למדע, יו"ר ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית 

במוסדות להשכלה גבוהה של המל"ג-ות"ת, חברת האקדמיה הלאומית הישראלית 
למדעים, בוגרת האק"צ

גב' רחלי ורשבסקי / מנהלת היחידה למעורבות חברתית, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מונא חורי כסאברי / סגנית הנשיא לאסטרטגיה ומגוון, האוניברסיטה העברית 

בירושלים, בוגרת האק"צ
 פרופ' מנואל טרכטנברג / ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ח"כ לשעבר,

יו"ר ות"ת 2015-2009
פרופ' אורי סיון / נשיא הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

ד"ר אשר רגן / ראש תחום מצוינות אקדמית, יד הנדיב

מנחה / פרופ' אילת ברעם צברי / הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, בוגרת האק"צ

ד"ר ליאת בן דוד / מנכ"לית מכון דוידסון לחינוך מדעי
 פרופ' ידין דודאי / מכון ויצמן למדע, יו"ר החטיבה למדעי הטבע באקדמיה

   הלאומית הישראלית למדעים

פרופ' ליעד מודריק / אוניברסיטת תל אביב, חברת הוועד המנהל של האקדמיה הצעירה

פרופ' עודד רכבי / אוניברסיטת תל אביב, חבר האק"צ

אקטיביזם באקדמיה  / 16:30

הנגשת מדע   / 17:30

הרשמה להסעה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0_B8rzx2VYP5drssDJMBkocZ_IX7zSbQOWykOOqVGDwtScQ/viewform

