
 אקדמיקס 
 קיבוץ מורן 2-6.9.219

 וכנית הכנסת
 

 2.9.2019יום שני 

 ארוחת צהרים  מפגש היכרות,  12:00

 חלוקת חדרים  15:00

 ודיון  TEDפאנל הרצאות בנוסח התכנסות במועדון.   16:30

 מיכל בירן הפאנל:  יו"ר          

 נושא מציג/ה שעה

 השפה של האבולוציה צחי פלפל  16:30

 מקומה של תאוות הנקם במשטר הרגשות הישראליעל  אורית רוזין  17:00

 פלנטות מחוץ למערכת השמש שי צוקר  17:30

האם יש ערכים שכדאי לנו לאמץ כדי להרגיש טוב לגבי   ויסמן -מיה בניש 18:00
 מה שחשוב לנו בחיים קשור לרווחה נפשית? עצמנו: כיצד

   
  במדשאהארוחת ערב  18:30
 במועדוןהמשך הפאנל  20:00

   

 בין סדר לבלגאן בפעילות המוח עומרי ברק  20:00

 20-שינויים בסגנון ההומור היהודי במהלך המאה ה אריה מלניק 20:30

 

   3.9.2019שי יליום ש 

 טיול בוקר מודרך בסביבות הקיבוץ 7:30

 ארוחת בוקר בחדר האוכל 9:00

 עבודה עצמאית 

 ארוחת צהרים במזנון פתוח בחדר האוכל  13:00-15:00

 מקום האקדמיה בחברה משתנה -פאנל בנושאהתכנסות במועדון.   16:00

 אבינועם צדוק פרופ' תמי גייגר ופרופ'  הפאנל: ימנח          

 עומרי ברקפרופ'  -יו"ר הפאנל. TEDפאנל הרצאות  17:30

 נושא מציג/ה שעה

-המונגולית: מוביליות ותמורות בעולם הפרה האימפריה  מיכל בירן  17:30
 מודרני 

מה שנכון לחיידק נכון לפיל: מערכות פשוטות כמודל   חודר -אורנה אמסטר 18:00
 למערכות מורכבות

 שלד התא בהתפתחות עוברית בר  -רונן זיידל 18:30

   



 ארוחת ערב בחדר האוכל 19:00
 המשך הפאנל במועדון    20:30

   

 נדון להיעלם: על הארכיון ונתוני העומק של הספרות לילך נתנאל 20:30

 גוף ונפש בפרספקטיבה פיסיולוגית אסיה רולס 21:00

 

   4.9.2019רביעי יום 

 ארוחת בוקר  8:00-10:00

 עבודה עצמאית 

 במזנון פתוח בחדר האוכלארוחת צהרים  13:00-15:00

  תחומי -מאפייני מחקר ביןפאנל בנושא: . גלילהתכנסות במבשלת ה 16:00

 אשר סיגל-מיכל בר מנחת הפאנל: פרופ'          

 ויסמן-מיה בניש: ד"ר יו"ר הפאנלודיון.  TED בסגנון פאנל הרצאות 17:30

 נושא מציג/ה שעה

הבסיס לקיום החומר, התא  –( interactionsפעולות גומלין ) מוטי חודר  17:30

 החי, האורגניזם והחברה   

  -מירי שפר 18:00
 מוסנזון

הסדרה שירותי הבריאות במזרח מהו טיפול רפואי טוב? 
 התיכון בעת החדשה המוקדמת

 מה אנו באמת יודעים על המיקרוביום  איתי שרון  18:30

 הזמן הטוב והזמן הרע בגן העדן האבוד איילת לנגר 19:00

 גלילת הארוחת ערב במבשל 19:30 

   5.9.2019חמישי יום 

 ארוחת בוקר  8:00-10:00

 עבודה עצמאית 

 ארוחת צהרים במזנון פתוח בחדר האוכל 13:00-15:00

 התכנסות במועדון.   16:00

 מוטי חודר פרופ'  :יו"ר הפאנל  ודיון.   TED בסגנון פאנל הרצאות

 נושא מציג/ה שעה

 ידע מוקדם ולמידה מתמדת רון מאיר  16:00

קווקזי וקטגוריות מופל]א[ות אחרות: על  , Caucasian חן ברם  16:30

 קטגוריזציה אתנית וסיווגי אוכלוסיות

 ialogue patternsD דונה שלו 17:00

 פיתוח תרופות במדינות מתפתחות ניר קוויט  17:30

תפיסת המציאות התנכית בין פיזיקה קלאסית לפיזיקה  אשר יהלום 18:00
 קוואנטית

 חברו הטוב של האדם -חיידקי המעי זטורסקי -נעמה גבע 18:30

 במדשאהארוחת ערב  19:00

 6.9.2019יום שישי 

 , פינוי החדרים ארוחת בוקר  8:00-10:00

 מילוי משובים סיכום ופרידה, מפגש  10:00



  משתתפי הכנס

 

 האוניברסיטה העברית מדעי החיים  חודר  -אורנה אמסטרפרופ' 

 האוניברסיטה העברית לימודי אסיה מיכל בירן פרופ' 

 אוניברסיטת חיפה חינוך  ויסמן -מיה בנישד"ר 

 האוניברסיטה העברית אנתרופולוגיה  חן ברם ד"ר 

 הטכניון רפואה עומרי ברק פרופ' 

 הטכניון מדעי החיים  זטורסקי  -נעמה גבעפרופ' 

 אוניברסיטת תל אביב רפואה בר-רונן זיידלפרופ' 

 הטכניון מדעי החיים  מוטי חודר פרופ' 

 אוניברסיטת אריאל הנדסת חשמל פרופ' אשר יהלום 

 אוניברסיטת חיפה שפה וספרות אנגלית איילת לנגרד"ר 

 הטכניון הנדסת חשמל רון מאיר פרופ' 

 אוניברסיטת חיפה כלכלה אריה מלניק פרופ' 

 אילן-אוניברסיטת בר ספרות יהודית  לילך נתנאלד"ר 

 מכון ויצמן למדע  מדעי החיים  פרופ' צחי פלפל 
 אוניברסיטת תל אביב מדעי כדור הארץ והסביבה שי צוקר פרופ' 

 אילן בצפת-אוניברסיטת בר רפואה ניר קוויט ד"ר 

 אוניברסיטת תל אביב היסטוריה של עם ישראל אורית רוזין פרופ' 

 הטכניון מדעי החיים  פרופ' אסיה רולס 

 האוניברסיטה העברית לימודים קלאסיים  דונה שלופרופ' 

היסטוריה של מזה"ת  מוסנזון -מירי שפרפרופ' 
 ואפריקה 

 אוניברסיטת תל אביב

 גליל מכון מחקר  מיקרוביולוגיה איתי שרון ד"ר 
 


