
 

 

 

 

 לוח זמנים  - 3אקדמיקס 
 

 

 משכנות שאננים -  22.5.2022 -יום ראשון  

 

 14:00קבלת חדרים החל מהשעה 
 

 15:00 -משכנות שאננים ב  בלובי התכנסות וקפה
 

 : משכנות שאננים – אולם פוסטל 
 

 ומוטי שוורץ מנכ"ל משכנות שאננים , פרופ' יעל אלואיל, יים סוכובסקי פרופ' ח  - דברי ברכות ופתיחה   -  15:30

 הכרות  -  15:45

 " Interactions of light and sound waves"  - בר אילן( אוניברסיטת פרופ' אבי צדוק ) -  16:15

   -דר' זוהר וינר קלמן )אוניברסיטת בן גוריון(    -  17:00

 "גילוי וכיסוי בארכיון: שפת המיניות בשירה, פילולוגיה וסקסולוגיה ביידיש" 

 הפסקת קפה  -  17:45

 " Growing a social brain"  -דר' שיר אציל )האוניברסיטה העברית(    -  18:00

 "מגורים: היסטוריה אדריכלית של כמות"  - פרופ' יעל אלואיל )הטכניון(  -  18:45

 "Perceptions of intergroup conflict"  -אוניברסיטת תל אביב(  דר' אורי וייזל )  -  19:30

 משכנות שאנניםב  מונטפיורימסעדת  - ערב  ארוחת   -  20:15

 

 משכנות שאננים -  23.5.2022-ה  -יום שני  
 

 16:00פעילות חופשית עד השעה 
 

 " "הפן הקוגנטיבי של דיאגרמות מרחביות בתיאטרון   -דר' אירית דגני רז )אוניברסיטת תל אביב(    -  16:00

 Epigenetic mechanisms of the interrelationship“ - דר' אלעד לקס )אוניברסיטת אריאל(   -  16:45

between stress-susceptibility, maternal care and depressive-like symptoms” 

 הפסקת קפה  -  17:30

 " יוני - עבודת רגשות בתקופת ההמתנה: מאי"  - ( אוניברסיטת תל אביבפרופ' אורית רוזין )  -  45:71

 אופקים חדשים במדע האור"   –"לראות מעבר לחושים   -פרופ' חיים סוכובסקי )אוניברסיטת תל אביב(   -  18:30

-Using novel small molecules to enforce selective self"- פרופ' שרית לריש )אוניברסיטת חיפה(  -  19:15

killing of cancer cells and prevent breast cancer" 

 ( 8)רחוב רמב"ן  מסעדת שיאן  - ארוחת ערב   -  20:30

 
 



 

 

 

 

 

 משכנות שאננים  -  24.5.2022-ה   -יום שלישי  
 

 15:30ה פעילות חופשית עד השע
 

 של מערכות אלקטרוניות" קוונטית  פיסיקה  "  - מכון ויצמן( האקדמיה למדעים ופרופ' עדי שטרן ) -  15:30

 "איך לעצב אלגוריתמים שמעצבים אותנו"  - כהן )הטכניון( -דר' ענבל טלגם   -  16:15

 " שביניהם האמת, הבדיה ומה "  -האקדמיה למדעים(  נשיא סגנית )פרופ' מרגלית פינקלברג  -  :0017

 הפסקת קפה  -  17:45

 " פיזיקה של היומיום -יותר הוא אחר  " -  דר' יואב לחיני )אוניברסיטת תל אביב(   -  18:00

   -דר' רעות ברזילי )אוניברסיטת חיפה(    -  18:45

 "לצאת חמוש מול אוסף קלישאות: מאור זגורי והמלט על הבמה הישראלית" 

 "והרי התחזית"  - האקדמיה למדעים( )  פרופ' סרג'יו הרט -  19:30

 (36)רחוב עמק רפאים   מסעדת קפית - ארוחת ערב   -  20:30

 

 

 בית האקדמיה למדעים  -  25.5.2022 -יום רביעי ה 
 

 16:00פעילות חופשית עד השעה 
 

 .  ( 43בוטינסקי ')רחוב ז  התכנסות בבית האקדמיה למדעים -  16:00

 .  למדעים  האקדמיהנשיא פרופ' דוד הראל 

 "social networks of wild animals"  - בר אילן( אוניברסיטת ל אילני )ע דר' עמי  -  16:15

   -בן גוריון(  אוניברסיטת פרופ' משה אלקבץ )  -  17:00

"Precision immuno-medicine in heterogeneous malignancies of the head and neck " 

 פסקת קפה ה -  17:45

 "solar to chemical conversion that goes beyond water splitting"  -עמירב )הטכניון(  ' לילך  פרופ -  18:00

 " למה בעצם לא תזכרו מה שקורה כאן עכשיו"   -האקדמיה למדעים(  )פרופ' ידין דודאי   -  18:45

   -  העברית( האוניברסיטה פרופ' נועם מזרחי )  -  19:30

 " לתמונה רחבה ישעיה ממדבר יהודה: מקטעים בודדים מגילות "

 בית האקדמיה למדעים  - ארוחת ערב   -  20:15

 

 26.5.22-יום חמישי ה

 

 ( 11.00)צ'ק אאוט עד   13:00עד השעה בוקר חופשי, התפזרות  

 

 



 

 

 

 

 

 :למשתתפי הכנסהנחיות כלליות  

 

נצא   ן עד הערב ולאחריהההרצאות תמשכנה  הרצאות.  5-6-בכל יום נפגש בשעות אחה"צ לסשן של כ •

 לארוחת ערב משותפת. 

 .  אמורה להיות הרצאה פופולארית קצרה הקשורה קשר ישיר לתחום המחקר שלכםההרצאה כל  •

  . לאחר ההרצאה, נקיים דיון פתוח בנושא ההרצאהדקות 20דקות עד לכל היותר  15-כמשך ההרצאה 

 דקות(.  20-25-ותחום המחקר )כ 

 עבודת מחקר עצמאית.  – קר והצהריים בשעות הבו •

 בבוקר ב"משכנות שאננים".   7:00-10:00ארוחת בוקר פתוחה בין השעות  •

 פרטי שהייה וחניה:   •

 .  first come first servedמקומות חניה על בסיס   5יש  במתחם משכנות שאננים 

 .  02-6292220  להתקשר: הכניסה לחניה זו היא בקצה הכביש, משער ברזל ירוק. לפתיחת השער יש  

תוב  יכהמפרץ חניה בחינם )אמנם בצמוד יש  מונטפיורי בנוסף, במתחם של המרכז למוזיקה ומסעדת 

 .  ( חופשיבאופן אפשר לחנות שם  , נאמר לנו שניות שמורות לכל מיני קרנות וכו'שהח במקום מורה 

 אם החניה החופשית מלאה, ניתן לחנות בכחול לבן ולהעביר את הרכב בערב לחניה החופשית.  

 

 

 פרטי קשר של המארגנים: 

 

 haimsu@tauex.tau.ac.il, 8220159-053 - חיים סוכובסקי 

 aryael@technion.ac.il ,7647337-050 – אלואיל  יעל 

 merav@academy.ac.il , 7733031-050 –עטר   מרב

 

  אפ של המשתתפים לטובת תיאומים בינינו ושמירה על קשר לאחר הכינוס טמצורף קישור להצטרפות לקבוצת ווצ

   https://chat.whatsapp.com/IGm4KKuL8B496hGf9kygNK  :)כמובן לא חובה( 
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