
 אקדמיקס
 בית מיימון, זכרון יעקב 10-14.10.2021

 תוכנית הכנס
 

 10.10.21ראשון יום 

 15:00-התאספות, ארוחה קלה באולם. קבלת חדרים החל מ 14:30

 לשיחת היכרות אולםהתכנסות ב 16:00

  ודיון TEDאנל הרצאות בנוסח פ 16:30

 פרופ' אבינועם צדוקהפאנל:  יו"ר 

 נושא מציג/ה שעה

 דיוק, יופי, אלקטרוניקה וקוונטים עדי שטרן 16:30

 הדרך לניצחון בזירת הקרב של הגידול הסרטני תמי גייגר        17:05

 לוגיות מידע פוגשות ידע פוליפונידאטא ופמיניזם: כשטכנו שרי אהרוני 17:40

  ארוחת ערב 18:30

 גוף ונפש בפרספקטיבה פיזיולוגית אסיה רולס 20:00

 התאמת דיני הקניין לעידן הטכנולגי קרייצר לוישלי  20:35

 

  11.10.2021י שניום 

 ארוחת בוקר בחדר האוכל 7:30-10:00

  זמן חופשי לעבודה

 ארוחת צהרים במזנון פתוח בחדר האוכל  13:00-14:00

 ודיון TEDפאנל הרצאות  16:00

 פרופ' יעל אלואיל : יו"ר הפאנל

 נושא מציג/ה שעה

חכמת ההמונים ואברונים ללא מעטפת: תאוריות  חודר -אמסטראורנה  16:00
 חדשות בביולוגיה מולקולרית ותאית

 החלל הריק: אפליה של עובדות על ידי לקוחות בשוק עינת אלבין 16:35

 קיימות ביולוגית: סילוק פסולת ומיחזור בגופנו טלי בורשטיין כהן 17:10

  הפסקה 17:45

יונות מהמאה איך רע –אכפת לתאים מקשיחות? מה  חגי וולפנזון 18:00
 21נחקרים במאה ה 19ה

לברוא מחדש גיאוגרפיה מקודשת: ההיסטוריה של  זואי בינסטוק 18:35
 "פלסטין" כספרות רומנטית בריטית

 ארוחת ערב   19:10

  
 
 
 



 12.10.2021י שלישום י

 ארוחת בוקר 7:30-10:00

 זמן חופשי לעבודה 

 במזנון פתוח בחדר האוכלארוחת צהרים  13:00-14:00

 ודיון TED בסגנון פאנל הרצאות 16:00

 תמי גייגר :יו"ר הפאנל

 נושא                        מציג/ה שעה

 Redundancy, ancient poetry, and the brain אנדריאה רוטשטיין 16:00

 )ההרצאה בעברית(

מ..., מה זה בעצם משנה? על הקשר ללכת אל, ללכת  דורי דרדיקמן  16:35
 בין ניווט לגמול במוח

לראות מעבר  -חומר -אופקים חדשים במדע האור חיים סוכובסקי 17:10
 לחושים

  הפסקה 17:45

יות המהדהד עיקרון ואלוהים והשטן: מוטיב חוצה תרב מוטי חודר 18:00
 ביולוגי חוצה אורגניזמים

: גישה של מדעי הרוח הדיגיטליים סוגיית הארכיון  יעל אלואיל 18:35
 למאגרי מידע למדיה ויזואלית של הסביבה הבנויה

  ארוחת ערב 19:10

  

  13.10.2021רביעי יום 

 ארוחת בוקר 7:30-10:00

 זמן חופשי לעבודה 

 במזנון פתוח בחדר האוכלארוחת צהרים  13:00-14:00

 התכנסות במועדון.  16:00

  ודיון.  TED בסגנון פאנל הרצאות

 עינת אלביןיו"ר הפאנל: 

 נושא                      מציג/ה שעה

 סיבים אופטיים: האינסטלטורים של האינטרנט אבינועם צדוק 16:00

מחוות הגוף של הנביא מוחמד בספרות החדית': מה  ליבנת הולצמן 16:35
 חשיבותן וניתן ללמוד ללמוד מהן?

 אמת-המדע בעידן הפוסטתקשורת  צברי-איילת ברעם 17:10

  הפסקה 17:45

ם?! המבט ההיסטורי האם אפשר לסמוך על רופאי מוסנזון -מירי שפר 18:00
 מהמזרח התיכון

 על הפנים חגי פרץ 18:35

 , מדרחוב זכרון יעקב16ארוחת ערב במסעדת המייסדים  19:10

 

 

 



 14.10.2021 חמישייום 

 לכל המאוחר 11-ב, פינוי החדרים ארוחת בוקר 7:30-10:00

 תחומיים-ביןבנושא תהליכים דיון  10:00

 סיכום ופרידה, מילוי משובים

 

 )לפי סדר א"ב( סונימשתתפי הכ

 

 האוניברסיטה העברית מדעי החיים חודר -פרופ' אורנה אמסטר

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב לימודי מגדר שרי אהרוניד"ר 

 העבריתהאוניברסיטה  משפטים עינת אלביןד"ר 

 הטכניון אדריכלות יעל אלואילפרופ' 

 האוניברסיטה העברית רפואת שיניים טלי בורשטיין כהןפרופ' 

 אוניברסיטת חיפה שפה וספרות אנגלית זואי בינסטוקד"ר 

 הטכניון חינוך למדע וטכנולוגיה צברי-איילת ברעםפרופ' 

 מכון ויצמן מדעי החיים גייגר יפרופ' תמ

 הטכניון מדעי החיים דרדיקמןפרופ' דורי 

 אילן-אוניברסיטת בר ערבית ליבנת הולצמןפרופ' 

 הטכניון מדעי החיים ד"ר חגי וולפנזון

 הטכניון מדעי החיים פרופ' מוטי חודר

 אוניברסיטת תל אביב פיזיקה פרופ' חיים סוכובסקי

 הטכניון פיזיקה פרופ' חגי פרץ
 אילן-אוניברסיטת בר הנדסת חשמל פרופ' אבינועם צדוק

המרכז האקדמי למשפט  משפטים לוי-פרופ' שלי קרייצר
 ועסקים ברמת גן

 האוניברסיטה העברית לימודים קלאסיים פרופ' אנדריאה רוטשטיין

 הטכניון מדעי החיים פרופ' אסיה רולס

 מכון ויצמן פיזיקה פרופ' עדי שטרן

היסטוריה של מזה"ת  מוסנזון-פרופ' מירי שפר
 ואפריקה

 אוניברסיטת תל אביב

   
 


