Bringing Home Young Faculty

Program

2 0 1 0
Annual Meeting of
the Board of Governors

b
c

This Board of Governors meeting
offers an unparalleled opportunity to meet
recent recruits alongside senior faculty as they
present exciting new findings in
science and scholarship.

Board of Governors Hospitality Desk
Hilton Hotel Tel Aviv
Tel: 03-5202097; 03-5202098
Daily: 8:00 a.m.–7:30 p.m.
Marcelle Gordon University Club
24 George S. Wise Street
Tel Aviv University campus, Ramat Aviv
Tel: 03-6407074; 6407075; 6407076
During sessions and committee meetings
All Board events are held in English unless otherwise indicated.
Please note:
Text in black – events of the Board
Text in blue – campus-wide events
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		Thursday, 6 May 2010
10:30 a.m. – 11:30 a.m. Cornerstone Laying of the
Steinhardt National Collections of Natural History
		 Botanical Gardens Entrance
		 Opposite Matatia Gate (2)

5:00 p.m. – 6:00 p.m. Annual Zvi Meitar Fellowships Award Ceremony
Lecture:
		 On Prisoners and Gratitude
		 Prof. Nili Cohen, Buchmann Faculty of Law
		 Buchmann Faculty of Law, W. A. Minkoff Building,
		 Zvi Meitar Center for Advanced Legal Studies (017)
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5:00 p.m. – 7:00 p.m.
		
		
		
		
		
		
		

Annual Lecture in Memory of Sheila and Yossi Carmel
Lecture:
William Golding: The Making of a Novelist
Prof. John Carey, Oxford University
Trubowicz Building of Law, S.E. Hoffein Hall
To be followed by a
reception hosted by the Carmel family in the
Sheila and Yossi Carmel Garden

8:00 p.m. – 9:00 p.m.
		
		
		
		
		
		

Exhibition Opening Ceremony
Recent Works by Yehuda Porbuchrai
and
Awarding of the 2010 Michel Kikoïne Prize
Michel Kikoïne Foundation
Genia Schreiber University Art Gallery
and the Michel Kikoïne Foundation
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		Friday, 7 May 2010

8:00 a.m. – 9:00 a.m. Steering Committee Meeting
		 Marcelle Gordon University Club

9:00 a.m. – 10:00 a.m. Nominations Committee Meeting
		 Marcelle Gordon University Club
10:00 a.m. – 11:15 a.m. Finance Committee Meeting
		 Eitan Berglas School of Economics
		 Fredy and Jetty Strauss Conference Room (101)
10:00 a.m. – 11:30 a.m. Legal Committee Meeting
		 Itzhak Alfred Guttmann Administration Building (308)

10:00 a.m. – 12:00 noon
		
		
		
		
		

Dov Lautman Unit for Science Oriented Youth
Year-end ceremony for 2009/2010
Tel Aviv Youth University,
and presentation of the
Ilse and Willi Rothschild Summer Youth University’s activities
Bar-Shira Auditorium

11:45 a.m. – 1:00 p.m. Funds and Trusts Committee Meeting
		 Marcelle Gordon University Club
12:45 p.m. – 2:15 p.m. Awarding of the
Hugo Ramniceanu Prize in Economics for 2010
		 Prize recipient: Galia Maor, President and
		 Chief Executive Officer, Bank Leumi
		 Reception 12:45 p.m.–1:15 p.m.
		 Mexico Building, Adolfo and Thelma Fastlicht Auditorium
		 The ceremony will be held in Hebrew with
translation into French
2:15 p.m. – 3:45 p.m. Campus Development and Maintenance Committee Meeting
		 Itzhak Alfred Guttmann Administration Building (308)
8:00 p.m. Kabbalat Shabbat – Home hospitality
for overseas guests
		 (Pre-registration required)
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		Saturday, 8 May 2010

6:00 p.m. – 7:30 p.m. Cocktail Reception Honoring the Chairman of the
Board of Governors Robert Goldberg
		 Tel Aviv Hilton
		 King Solomon Hall (C)
		 (By invitation only; pre-registration required)

9:00 p.m. – 11:30 p.m.
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Honorary Degrees Conferment Ceremony
in the presence of
Gideon Sa’ar, Minister of Education
Doctor Philosophiae Honoris Causa:
Ron Arad, England/Israel
Prof. Alan Dershowitz, USA
Evgenia Dodina, Israel
Shlomo Eliahu, Israel
Prof. Marc Feldman, USA
S. Lee Kohrman, USA
Zvi Meitar, England
Prof. Erwin Neher, Germany
Response on behalf of the recipients:
Prof. Alan Dershowitz
Musical interludes by students from the Buchmann-Mehta
School of Music
Ceremony in the Miriam and Adolfo Smolarz Auditorium
Followed by a reception in the
Kuky and Sergio Grosskopf Family Foyer
Dress code: Dark suit
(By invitation only)
Ceremony will be broadcast live
http://video.tau.ac.il/Honorary_Degrees-10
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		Sunday, 9 May 2010

8:30 a.m. – 11:30 a.m.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Opening Plenary Session
Reports:
Robert Goldberg, Chairman, Board of Governors
Dr. Leora Meridor, Chair, Executive Council
Prof. Joseph Klafter, President
Prof. Dany Leviatan, Rector
Shahar Botzer, Chairman, Student Union
President’s Address:
Prof. Joseph Klafter
Approval of the proposed Chairperson of the Board of Governors
Introduction by Harvey Krueger
Discussion:
Proposed Changes in the TAU Constitution
Marcelle Gordon University Club

10:00 a.m. – 11:30 a.m. Lecture at the George S. Wise Faculty of Life Sciences
		 A New View on the Vesicle Cycle: What Is Rate-Limiting
during Sustained Synaptic Activity?
		 Prof. Erwin Neher, 1991 Nobel Prize Laureate for Medicine
and Physiology
		 Archie Sherman Building for Life Sciences,
		 Judy Langer-Gefter Auditorium (02)

11:30 a.m. – 1:10 p.m. Student Affairs Committee Meeting
		 Itzhak Alfred Guttmann Administration Building (308)

12:00 noon – 1:00 p.m. Inauguration of the
Mogulof Family Chair in Social Policy
		 Lecture:
		 Contemporary Trends in the Israeli Welfare State
		 Prof. Idit Weiss-Gal, Bob Shapell School of Social Work
		 Bob Shapell School of Social Work (001)

12:00 noon – 12:30 p.m.
		
		
		

Awarding of Prizes in Computer Science:
Celia and Marcos Maus Prizes and the Jorge Deutsch Prize
Wladimir Schreiber Building of Mathematical Sciences,
Maus Multipurpose Computer Laboratory

12:45 p.m. – 2:00 p.m. Lunch Featuring Brain Studies Researchers at TAU
		 Marcelle Gordon University Club
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1:30 p.m. – 3:30 p.m. Academic Committee Meeting
		 Itzhak Alfred Guttmann Administration Building (308)
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2:00 p.m. – 3:00 p.m. Inauguration of the
Prof. Simon I. Domberger Chair for Innovative Value Creation
		 Lecture:
		 Value Creation: Doing More with Existing Resources
		 Prof. Boaz Ronen, Incumbent of the Chair
		 Faculty of Management—Leon Recanati Graduate School of
Business Administration (405)

3:30 p.m. – 5:00 p.m. Revising the TAU Constitution (continued)
		 Marcelle Gordon University Club
4:00 p.m. – 6:00 p.m. Inauguration of the
Hugo and Valerie Ramniceanu Scholarship Fund in Economics
		 Lectures:
		 Thoughts on the Crisis and After-Crisis: Economic and Market
Implications
		 Prof. Daniel Cohen, ENS, Paris
		 Prof. Leo Leiderman, Pinhas Sapir Center for Development,
Berglas School of Economics
		 Eitan Berglas School of Economics, Ofair Hall (10)
		 The Dan David Prize 2010
7:00 p.m. – 8:00 p.m. Reception hosted by the Dan David Foundation

8:00 p.m. – 10:00 p.m.
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Award Ceremony
in the presence of
Shimon Peres, President of the State of Israel
Laureates:
Past Dimension in the field of March toward Democracy
Giorgio Napolitano, President of the Republic of Italy
Present Dimension in the field of Literature – Rendition
of the 20th Century
Amitav Ghosh, India/NY, USA
Margaret Atwood, Toronto, Canada
Future Dimension in the field of Computers and
Telecommunications
Prof. Michael O. Rabin, Harvard University and
the Hebrew University of Jerusalem, Israel
Prof. Leonard Kleinrock, UCLA, USA
Dr. Gordon E. Moore, CA, USA
Miriam and Adolfo Smolarz Auditorium
Reception in the Kuky and Sergio Grosskopf Family Foyer
(By invitation only)
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		Monday, 10 May 2010

Uncovering the Mysteries of the Brain
Adams Super-Center for Brain Studies
Lectures:
Brain Cell Connectivity
Prof. Uri Ashery, Department of Neurobiology
George S. Wise Faculty of Life Sciences
Fighting Blindness with Electronics
Prof. Yael Hanein, Department of Physical Electronics
School of Electrical Engineering
Iby and Aladar Fleischman Faculty of Engineering
		 Locating Learning and Memory
		 Dr. Yaniv Assaf, Director, Alfredo Federico Strauss Center for
Computational Neuroimaging, Department of Neurobiology
George S. Wise Faculty of Life Sciences
		 Itzhak Alfred Guttmann Administration Building (308)
9:00 a.m. – 10:30 a.m.
		
		
		
		
		
		
		

9:00 a.m. – 1:00 p.m. Annual Symposium and Presentation of the
2010 Prize of the Renata Adler Memorial Research Center
for Child Welfare and Protection
		 Bob Shapell School of Social Work (001)
9:00 a.m. – 6:00 p.m. Raymond and Beverly Sackler School of Physics and
Astronomy Workshop Honoring the Recipients of the
		 2010 Raymond and Beverly Sackler Prize in the Physical
Sciences
		 Nano-Photonics and Nano-Plasmonics
		 Arieh and Rivka Shenkar Building of Physics,
		 Boris and Lena Melamed Auditorium
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10:30 a.m. – 11:30 a.m. Inauguration of the
Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry
		 Panel Discussion:
		 European Jews Today: Between Integration and Maintaining
Their Identity
		 Prof. Dina Porat, Department of Jewish History, Lester and
Sally Entin Faculty of Humanities
		 Dr. Havi Dreifuss, Institute for the History of Polish Jewry
and Israel-Poland Relations, Lester and Sally Entin Faculty of
Humanities
		 Gilman Building of Humanities, Drachlis Hall (496)

10:30 a.m. – 11:30 a.m.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Plaque Unveiling Ceremony of the
Argentina PhD Honors Program
established by the
Argentinean Friends of Tel Aviv University
at the
Smolarz Family Graduate School of Life Sciences
and
Scholarships Awarding Ceremony
George S. Wise Faculty of Life Sciences,
Archie Sherman Building for Life Sciences,
Judy Langer-Gefter Auditorium (02)

11:30 a.m. – 1:00 p.m.
		
		
		

Awarding of the
Sieratzki-Korczyn Prize for Advances in Neuroscience
Sackler Faculty of Medicine,
Nicholas and Elizabeth Slezak Auditorium

12:00 noon – 12:30 p.m.
		
		
		

Unveiling of the
Albert and Elba Cuenca Entrance Plaza
adjacent to the
Miriam and Adolfo Smolarz Auditorium

12:00 noon – 12:30 p.m. Awarding of the
Deutsch Annual Prizes in Computer Science
		 Wladimir Schreiber Building of Mathematical
		 Sciences (309)
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12:00 noon – 1:00 p.m. Inauguration of the
Harry Triguboff Executive Education Auditorium
		 Lecture:
		 The Advantages of Multiculturalism in a Global World
		 Dr. Carmit Tadmor, Faculty of Management—Leon Recanati
Graduate School of Business Administration
		 Faculty of Management—Leon Recanati Graduate School of
Business Administration,
		 Harry Triguboff Executive Education Auditorium (10)
1:00 p.m. – 2:00 p.m.
		
		
		

Lunch Featuring TAU Students Involved in Community Projects
Sponsored by the
Argentinean Friends of Tel Aviv University
Sam Mallah Palm Tree Garden

1:45 p.m. – 4:00 p.m. Young Faculty Recruitment:
		 Encounter with TAU’s Rising Academic Stars
		 Led by Prof. Ehud Gazit, Vice President
for Research and Development
		 Departure for the meetings from the
		 Sam Mallah Palm Tree Garden

2:00 p.m. – 2:30 p.m. Awarding of the
Raymond and Beverly Sackler Prize in the Physical Sciences
		 Research Field for 2010:
Nano-Photonics and Nano-Plasmonics
		 Prize recipients:
		 Prof. Mark Luitzen Brongersma, Stanford University
		 Prof. Stefan Alexander Maier, Imperial College London
		 Arieh and Rivka Shenkar Building of Physics,
		 Boris and Lena Melamed Auditorium
		
2:00 p.m. – 5:00 p.m. Dan David Prize
Simultaneous Chess Match
		 Garry Kasparov Plays against 30
		 Miriam and Adolfo Smolarz Auditorium
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4:00 p.m. – 5:00 p.m. Inauguration of the
David and Inez Myers Building for
Transgenic Modeling of Human Disease
		 Lectures:
		 Building the Infrastructure for Cutting-Edge Biomedical
Research
		 Prof. Yosef Shiloh, Incumbent of the David and Inez Myers
Chair in Cancer Research, Department of Human Molecular
Genetics and Biochemistry, Sackler Faculty of Medicine
		 Our New SPF: Advancing Our Research, Reaching Gold
Standards in Animal Husbandry and Welfare
		 Dr. Yechiel Elkabetz, Department of Cell and Developmental
Biology, Sackler Faculty of Medicine
		 Sackler Faculty of Medicine, Hayim Boichis Hall (200)
		 Dedication of the Honor Wall
		 in the
		 David and Inez Myers Building for Transgenic
		 Modeling of Human Disease

4:00 p.m. – 5:00 p.m. Awarding of the
Dr. Jaime Constantiner Prize in Jewish Education
		 Prize recipient: The Center for Educational Technology (CET)
		 Trubowicz Building of Law, S.E. Hoffein Hall (105)

4:00 p.m. – 6:00 p.m.
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Israel, Syria and Lebanon in History and Reality
Lectures:
Israel’s Lebanese Dilemma in Historical Perspective
Prof. Itamar Rabinovich, Incumbent of the Yona and Dina
Ettinger Chair in Contemporary History of the Middle East
Bashar al-Assad and the Conflict with Israel in Historical
Perspective
Prof. Eyal Zisser, Director, Moshe Dayan Center for
Middle Eastern and African Studies
Israel, Syria, and Lebanon – Current Assessment with a View
to the Future
Lieut. Gen. (Res.) Amos Gilad, Israel Ministry of Defense
Gilman Building of Humanities, Berger Hall (223)
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Inauguration of the
Advocate Moshe Oster Student Discussion Wing
Lecture:
On Winners, Losers and Those in between:
The Case of Overtime Compensation for Care Workers
		 Dr. Hila Shamir, Buchmann Faculty of Law
		 Trubowicz Building of Law, Malka Brender Hall of Justice
		 The ceremony will be held in Hebrew
5:15 p.m. – 6:15 p.m.
		
		
		

6:00 p.m. – 7:00 p.m.
		
		
		
		
		

Dan David Prize
2010 Young Researchers Scholarship Award Ceremony,
Name Your Hero Youth Competition Award Ceremony
and the
Mia Fischer Scholarship Award Ceremony
Miriam and Adolfo Smolarz Auditorium

		Tuesday, 11 May 2010

9:30 a.m. – 11:00 a.m. Annual John Gandel Symposium – The Middle East
		 Chair: Prof. Eyal Zisser, Director, Moshe Dayan Center for
Middle Eastern and African Studies
		 The Delegitimization of Israel as a Strategic Threat
		 Speakers:
		 Prof. Alan Dershowitz, Harvard University, USA
		 Prof. Itamar Rabinovich, former president of Tel Aviv
University, incumbent of the Yona and Dina Ettinger Chair in
Contemporary History of the Middle East
		 Daniel Taub, Principal Deputy Legal Adviser, Ministry of
Foreign Affairs
		 Marcelle Gordon University Club
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Closing Plenary Session – Resolutions
		 Marcelle Gordon University Club

1:00 p.m. – 2:00 p.m.
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Lunch Highlighting International Students at TAU
Lunch sponsored by Sonia and Zvi Abramovitz
and Hanna and Shalom Blustein
Marcelle Gordon University Club
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Films for Thoughts
Screening of Award Winning Student Films
Hosted by:
Prof. Hannah Naveh, Dean, Yolanda and David Katz Faculty
of the Arts
		 Reuven Hecker, Chairman, Film and Television Department,
Yolanda and David Katz Faculty of the Arts
Yolanda and David Katz Faculty of the Arts, Mexico Building
		 Pre-registration by May 10, 2010, telephone: 03-640-8412

4:00 p.m. – 6:00 p.m.		
		
		
		

5:30 p.m. – 8:30 p.m. Marcel Reich-Ranicki Chair in German Literature and
Minerva Institute for German History
		 Lectures:
		 “Doktor Faustus” by Thomas Mann
		 Prof. Mark Gelber, Ben-Gurion University of the Negev
		 Prof. Moshe Zuckermann, Coordinator of the Marcel ReichRanicki Chair in German Literature, Lester and Sally Entin
Faculty of Humanities
		 Dr. Joachim Warmbold, Head, German Program, Department
of General History,
		 Lester and Sally Entin Faculty of Humanities
		 Trubowicz Building of Law, Malka Brender Hall of Justice
6:00 p.m. – 7:00 p.m.
		
		
		
		
		
		

Spanish Speaking Friends of Tel Aviv University
Sverdlin Institute for Latin American History and Culture
Roundtable Discussion
Latin America, a Continent Undergoing
Transformation: Politics, Economy, Society
Max Webb Family School of Languages Building (001)
The event will be held in Spanish

6:00 p.m. – 8:00 p.m. Business, Society and Everything between Them
		 Presentation:
		 The Sofaer IMBA and Its Initiative for Social Responsibility in
Business, “MBA Cares”
		 Faculty of Management—The Leon Recanati Graduate School
of Business Administration
		 Gilman Building of Humanities (144)
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		Wednesday, 12 May 2010

4:00 p.m. – 4:30 p.m. Awarding of the Sergio Grywac Prize for
		 Jewish-Arab Relations in the State of Israel
		 Peretz Naftali Building of Social Sciences (004)
5:00 p.m. – 7:00 p.m. Annual Elga Cegla Prizes and Fellowships Ceremony
		 Buchmann Faculty of Law, Trubowicz Building of Law,
		 Sonja Kosoi Meeting Room (307)

		Thursday, 13 May 2010

5:00 p.m. – 6:00 p.m. Awarding of the 2009 Stockholm Junior Water Prize Israel
		 Wolfson Building for Computer and Software Engineering,
Claire and Emanuel G. Rosenblatt Auditorium (102)

		Monday, 17 May 2010

6:00 p.m. – 10:00 p.m. Graduation Ceremony of the
New York State/American Program
		 Sackler Faculty of Medicine
		 Miriam and Adolfo Smolarz Auditorium
		 Followed by a festive dinner at
		 the Sam Mallah Palm Tree Garden
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		Exhibitions
		
		
		
		
		

Genia Schreiber University Art Gallery
and the Michel Kikoïne Foundation
Sun.–Tues. 11:00 a.m. – 7:00 p.m.
Recent Works by Yehuda Porbuchrai
Recipient of the Michel Kikoïne Prize, 2009

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Exhibition of Award-Winning Designs
by Students of the
David Azrieli School of Architecture,
Yolanda and David Katz Faculty of the Arts
for the
Ilan Ramon and Prof. Joachim Joseph Memorial
at the
Department of Geophysics and Planetary Sciences,
Raymond and Beverly Sackler Faculty of Exact Sciences

		 Yolanda and David Katz Faculty of the Arts,
		 Mexico Building

		Inaugurations of
Major Projects
		 • Albert and Elba Cuenca Entrance Plaza
		 • Prof. Simon I. Domberger Chair for Innovative Value
Creation

		 • Kantor Center for the Study of Contemporary
European Jewry
		 • Mogulof Family Chair in Social Policy
		 • David and Inez Myers Building for Transgenic Modeling of
Human Disease

		 • Advocate Moshe Oster Student Discussion Wing

		 • Steinhardt National Collections of Natural History
		 • Harry Triguboff Executive Education Auditorium
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תערוכות
הגלריה האוניברסיטאית לאמנות
ע"ש גניה שרייבר ויד מישל קיקואין
הגלריה פתוחה לקהל
בימים ראשון — חמישי 19:00–11:00
יהודה פורבוכראי ,עבודות חדשות
זוכה פרס מישל קיקואין לשנת 2009
תערוכת זוכי התחרות שהתקיימה בביה"ס לאדריכלות
ע"ש עזריאלי להקמת חלל זיכרון
לאילן רמון ולפרופ' יהויכין יוסף
בבניין החוג לגיאופיסיקה ולמדעים פלנטריים
בי"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי ,הפקולטה לאמנויות
ע"ש יולנדה ודוד כץ
החוג לגיאופיזיקה ומדעים פלנטריים ,הפקולטה למדעים מדויקים
ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ ,בניין מקסיקו

טקסי חנוכה
•
•
•
•
•
•
•
•

חנוכת אגף קבוצות דיון ולימוד ע"ש עו"ד משה אוסטר
חנוכת הקתדרה להשבחת ערך יזמית ע"ש פרופ' שמעון י .דומברגר
חנוכת אודיטוריום ע"ש הרי טריגובוף
חנוכת הבניין למודלים טרנסגניים של מחלות ע"ש דוד ואינז מאיירס
חנוכת הקתדרה למדיניות חברתית ע"ש משפחת מוגולוף
הסרת הלוט רחבת הכניסה ע"ש אלברט ואלבה קואנקה
חנוכת מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו
הנחת אבן הפינה משכן אוספי הטבע ע"ש שטיינהרדט

Bringing Home Young Faculty
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		 יום חמישי 13 ,במאי 2010
 18:00 - 17:00הענקת הפרס בתחרות פרס המים של שטוקהולם לנוער
בישראל לשנת 2009
הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן
		 בניין וולפסון להנדסת מחשבים ותוכנה,
אודיטוריום ע"ש קלייר ועמנואל ג' .רוזנבלט ()102

		 יום שני 17 ,במאי 2010
 22:00 - 18:00טקס הענקת תארי דוקטור ברפואה
לתלמידי תכנית ניו-יורק/אמריקה
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
		 אודיטוריום ע"ש מרים ואדולפו סמולרש

Bringing Home Young Faculty
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19:00 - 18:00
		
		
		
		
		

אגודת ידידי האוניברסיטה דוברי ספרדית
ומכון סוורדלין להיסטוריה ותרבות של אמריקה הלטינית
דיון:
אמריקה הלטינית ,יבשת בתהליכי שינוי פוליטי כלכלי וחברתי
בניין משפחת מקס ווב לשפות ()001
האירוע יתקיים בספרדית

 20:00 - 18:00עסקים ,חברה ומה שביניהם

		 היוזמה למחויבות בעסקים — MBA Cares

		 תוכנית תואר שני במנהל עסקים בינלאומי ע"ש סופר
		 הפקולטה לניהול — בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
ע"ש ליאון רקנאטי
		 בנין גילמן למדעי הרוח ()144

		 יום רביעי 12 ,במאי 2010
16:30 - 16:00
		
		
		

הענקת פרס ע"ש סרג'יו גריבץ' לעבודת מחקר בתחום
יחסי יהודים-ערבים במדינת ישראל
הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון,
בניין פרץ נפתלי ()004

 19:00 - 17:00הענקת פרס ע"ש אלגה צגלה וטקס הענקת מלגות
		 הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן ,בניין טרובוביץ למשפטים,
חדר כנסים ע"ש סוניה קוסוי ()307
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		 יום שלישי 11 ,במאי 2010
11:00 - 9:30
		
		
		
		
		
		
		
		

סימפוזיון ע"ש ג'ון גנדל — המזרח התיכון
יו"ר :פרופ' אייל זיסר ,ראש מרכז משה דיין
ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
דה לגיטימציה של ישראל כאיום אסטרטגי
דוברים		:
פרופ' אלן דרשוביץ ,הארווארד ,ארה"ב
פרופ' איתמר רבינוביץ ,נשיא אוניברסיטת תל–אביב לשעבר
ומופקד הקתדרה להיסטוריה של המזרח התיכון בן–ימינו
ע"ש יונה ודינה אטינגר
דניאל טאוב ,סגן בכיר ליועץ המשפטי ,משרד החוץ
מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון

 13:00 - 11:00ישיבת מליאה — החלטות
		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
14:00 - 13:00
		
		
		

ארוחת-צהרים
מפגש עם סטודנטים הלומדים בתוכניות הבינלאומיות
בחסות סוניה וצבי אברמוביץ וחנה ושלום בלושטיין
מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון

18:00 - 16:00
		
		
		
		
		
		
		
		

סרטים למחשבות
הקרנת סרטי סטודנטים עטורי פרסים
פרופ' חנה נווה ,דקאן הפקולטה לאמנויות
ע"ש דוד ויולנדה כץ
ראובן הקר ,ראש החוג לקולנוע וטלוויזיה ,הפקולטה
לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ ,בניין מכסיקו
אישור השתתפות עד לתאריך  10במאי 2010
בטלפון 03-6408412

20:30 - 17:30
		
		
		

קתדרה לספרות גרמנית ע''ש מרסל רייך-רניצקי
מכון מינרבה להיסטוריה גרמנית
"דוקטור פאוסטוס" מאת תומאס מאן
מרצים:
פרופ' מרק גלבר ,אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
פרופ' משה צוקרמן ,מתאם ,קתדרה לספרות גרמנית ע''ש מרסל
רייך–רניצקי ,הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
ד"ר יואכים וורמבולד ,ראש התוכנית לגרמנית ,החוג להיסטוריה
כללית ,הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
בניין טרובוביץ למשפטים ,אולם כס המשפט ע"ש מלכה ברנדר
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 17:00 - 16:00הענקת פרס ע"ש ד"ר חיים קונסטנטינר לחינוך יהודי
חתני הפרס :מט"ח — המרכז לטכנולוגיה חינוכית
		 בניין טרובוביץ למשפטים ,אולם א.ז .הופיין ()501
 18:00 - 16:00ישראל ,סוריה ולבנון – היסטוריה ומציאות
		 הרצאות:

		 הדילמה הלבנונית של ישראל במבט היסטורי
		 פרופ' איתמר רבינוביץ ,מופקד הקתדרה להיסטוריה
		 של המזרח התיכון בן–ימינו ע"ש יונה ודינה אטינגר
		 בשאר אל–אסד ושאלת הסכסוך עם ישראל במבט היסטורי
		 פרופ' אייל זיסר ,ראש מרכז משה דיין לחקר
המזרח התיכון ולימודי אפריקה
		 ישראל סוריה ולבנון — הערכת מצב ומבט לעתיד
		 אלוף (מיל') עמוס גלעד ,משרד הביטחון
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
		 בניין גילמן למדעי הרוח ,אולם ברגר ()223
 19:00 - 18:00פרס דן דוד
		 טקס הענקת מלגות לחוקרים צעירים לשנת 2010
טקס הענקת פרסים לבני נוער זוכי תחרות
		 Name Your Hero
		 טקס הענקת מלגה ע"ש מיה פישר
		 אודיטוריום ע"ש מרים ואדולפו סמולרש
18:15 - 17:15
		
		
		
		
		
		
		

חנוכת אגף קבוצות דיון ולימוד ע"ש עו"ד משה אוסטר
הרצאה:
על מנצחים ,מפסידים ומה שביניהם :המקרה של תשלום
שעות נוספות לעובדי סיעוד
ד"ר הילה שמיר ,הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
בניין טרובוביץ למשפטים,
אולם כס המשפט ע"ש מלכה ברנדר
הטקס יתקיים בעברית
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 16:00 - 13:45מפגשים אישיים עם חוקרים
		 בחסות סגן נשיא למחקר ופיתוח פרופ' אהוד גזית
		 יציאה מגן הדקלים ע"ש סם מלאך
 14:30 - 14:00הענקת פרס במדעים הפיסיקליים
ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
תחום מחקר לשנת :2010
		 ננו–פוטוניקה וננו–פלזמוניקה
		 חתני הפרס:
		 Prof. Stefan Alexander Maier,
		
		
		

		

Department of Physics, Imperial College, London
Prof. Mark Luitzen Brongersma,
Department of Materials Science and Engineering,
Stanford University

הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
		 בניין לפיזיקה ע"ש רבקה ואריה שנקר,
אודיטוריום בוריס ולנה מלמד ()06
 17:00 - 14:00פרס דן דוד
		 משחק שחמט סימולטני בין גארי קספרוב ו 30-מתחרים
		 אודיטוריום ע"ש מרים ואדולפו סמולרש
17:00 - 16:00
		
		
		
		
		
		
		
		

חנוכת הבניין למודלים טרנסגניים של מחלות
ע"ש דוד ואינז מאיירס
הרצאות:
חיוניותן של תשתיות חדשות למחקר ביו–רפואי מתקדם
פרופ' יוסף שילה ,מופקד הקתדרה לחקר הגנטיקה של הסרטן
ע"ש דוד ואינז מאיירס ,החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם
וביוכמיה ,הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
מתקן ה– SPFהחדש באוניברסיטת תל אביב :תאוצה למחקר,
ספינת הדגל בגידול בעלי חיים ורווחתם
ד"ר יחיאל אלקבץ ,החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית,
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
הסרת הלוט מקיר הכבוד
בבניין למודלים טרנסגניים של מחלות ע"ש דוד ואינז מאיירס
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אולם חיים בויקיס ()200
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11:30 - 10:30
		
		
		
		
		
11:30 - 10:30
		
		
		
		
		
		

חנוכת מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו
שיח חוקרים:
יהודי אירופה היום  -בין התערות בסביבתם לבין שמירה על זהות
פרופ' דינה פורת ,החוג להיסטוריה של עם ישראל ,הפקולטה
למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
ד"ר חוי דרייפוס ,המכון לחקר תרבות יהדות פולין ויחסי
ישראל–פולין ,הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
בניין גילמן למדעי הרוח ,אולם דרכליס ()496
טקס הסרת הלוט
קרן מלגות לדוקטורנטים במדעי החיים
תרומת אגודת ידידי האוניברסיטה בארגנטינה
טקס חלוקת מלגות
בי"ס לתארים מתקדמים במדעי החיים ע"ש משפחת שטראוס
הפקולטה למדעי החיים ע"ש גורג' ס' וייז
בניין מדעי החיים ע"ש ארצ'י שרמן ,אולם גפטר ()02

 13:00 -11:30הענקת פרס שירצקי-קורצ'ין לחידושים בחקר המוח
		 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אולם שלזאק
 12:30 - 12:00הסרת הלוט רחבת הכניסה ע"ש אלברט ואלבה קואנקה
		 בחזית אודיטוריום ע"ש מרים ואדולפו סמולרש
13:00 - 12:00
		
		
		
		

חנוכת אודיטוריום ע"ש הרי טריגובוף
הרצאה:
היתרונות של רב תרבותיות בעולם גלובלי
ד"ר כרמית תדמור ,הפקולטה לניהול — ביה"ס למוסמכים
במינהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי
הפקולטה לניהול — ביה"ס למוסמכים במינהל עסקים
ע"ש ליאון רקנאטי ,אודיטוריום ע"ש הרי טריגובוף ()10

 12:30 - 12:00הענקת הפרסים ע"ש דויטש במדעי המחשב
הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
המכון למדעי המתמטיקה ע"ש ולדימיר שרייבר ()309
 14:00 - 13:00ארוחת-צהרים
מפגש עם סטודנטים פעילים בפרויקטים חברתיים
		 בחסות אגודת הידידים של אוניברסיטת תל-אביב בארגנטינה
		 גן הדקלים ע"ש סם מלאך
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		 יום שני 10 ,במאי 2010
10:30 - 9:00
		
		
		
		
		
		
		
		

		

לגלות את מסתורי המוח — חקר המוח באוניברסיטת תל–אביב
מרכז על לחקר המוח ע"ש אדמס
הרצאות:
כיצד נשפר את התקשורת בין תאי עצב
פרופ' אורי אשרי ,החוג לנוירוביולוגיה,
הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס' וייס
המלחמה בעיוורון באמצעות אלקטרודות
פרופ' יעל חנין ,בית הספר להנדסה אלקטרונית
המחלקה לאלקטרוניקה פיזיקאלית
הפקולטה להנדסה ע"ש אייבי ואלדר פליישמן
למידה וזיכרון :מיקום במוח
ד"ר יניב אסף ,ראש המרכז לדימות מוחי נוירולוגי
ע"ש אלפרדו פרדרקיו שטראוס
המחלקה לנוירוביולוגיה
הפקולטה למדעי החיים ע"ש גורג' ס' וייז
בניין המנהלה ע"ש יצחק אלפרד גוטמן )(308

 13:00 - 9:00יום עיון שנתי של מרכז אדלר לחקר רווחת הילד ושלומו
והענקת פרס ע"ש רנטה אדלר לשנת תש"ע
		 בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל ()001
18:00 - 9:00
		

		
		

בית-הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה
ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
סדנה לכבוד חתני פרס סאקלר במדעים הפיזיקאליים
לשנת 2010
ננו–פוטוניקה וננו–פלזמוניקה
הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
בניין לפיזיקה ע"ש רבקה ואריה שנקר,
אודיטוריום בוריס ולנה מלמד ()06

Bringing Home Young Faculty
5

 15:30 - 13:30ישיבת הוועדה האקדמית
		 בניין המנהלה ע"ש יצחק אלפרד גוטמן ()308
15:00 - 14:00
		
		
		
		

חנוכת הקתדרה להשבחת ערך יזמית
ע"ש פרופ' שמעון י .דומברגר
הרצאה:
יצירת ערך :לעשות יותר עם מה שיש
פרופ' בועז רונן ,מופקד הקתדרה
הפקולטה לניהול — ביה"ס למוסמכים במינהל עסקים
ע"ש ליאון רקנאטי ()405

 17:00 - 15:30דיון בחוקה (המשך)
		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
18:00 - 16:00
		
		
		
		
		
		

חנוכת קרן מלגות ע"ש הוגו וואלרי רמניסיאנו בכלכלה
הרצאה:
מחשבות על המשבר ואחרי המשבר :כלכלה והשלכות על השוק
פרופ' דניאל כהן ,ENS ,פריז
פרופ' ליאו ליידרמן ,המרכז לפיתוח ע"ש פנחס ספיר
הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס ,אולם עופר ()10

		 פרס דן דוד 2010
 20:00 — 19:00קבלת פנים מטעם קרן דן דוד
22:00 - 20:00
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

טקס הענקת פרסי דן דוד 2010
במעמד נשיא המדינה שמעון פרס
חתני הפרס:
במימד עבר בתחום של הצעדה אל הדמוקרטיה
ג'יורג'יו נפוליטנו ,נשיא הרפובליקה האיטלקית
במימד הווה בתחום של ספרות — סיפורה של המאה ה–20
אמיטאב גהוש ,בנגל ,הודו/ניו–יורק ,ארה"ב
מרגרט אטווד ,טורונטו ,קנדה
במימד עתיד בתחום של מחשבים וטלקומוניקציה
פרופ' מיכאל רבין ,אוניברסיטת הרווארד ,ארה"ב
פרופ' לאונרד קליינרוק ,אוניברסיטת קליפורניה,
לוס אנג'לס ,ארה"ב
ד"ר גורדון מור ,קליפורניה ,ארה"ב
קבלת פנים באולם הכניסה ע"ש משפחת קוקי וסרחיו גרוסקופ
הטקס באודיטוריום ע"ש מרים ואדולפו סמולרש
בהזמנות בלבד
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		 יום ראשון 9 ,במאי 2010
11:30 — 8:30
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
11:30 - 10:00
		
		
		
		
		

מליאה ראשונה
דיווחים:
רוברט גולדברג ,יו"ר חבר הנאמנים
ד"ר ליאורה מרידור ,יו"ר הוועד המנהל
פרופ' יוסף קלפטר ,נשיא
פרופ' דני לויתן ,רקטור
שחר בוצר ,יו"ר אגודת הסטודנטים
מבט קדימה
פרופ' יוסף קלפטר
אישור המועמד ליו"ר חבר הנאמנים
הצגת המועמד על ידי הארווי קרוגר
דיון בשינויים המוצעים בחוקה
מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
הפקולטה למדעי החיים ע"ש גורג' ס .וייז
הרצאה:
נקודת מבט חדשה על תהליך שחרור שלפוחיות בסינפסה:
מהו השלב מגביל המהירות בגירוי סינפטי ממושך
פרופ' ארווין נהר ,חתן פרס נובל לרפואה ופיזיולוגיה לשנת 1991
בניין מדעי החיים ע"ש ארצ'י שרמן ,אולם גפטר ()02

 13:10 - 11:30ישיבת הוועדה לענייני סטודנטים
		 בניין המנהלה ע"ש יצחק אלפרד גוטמן ()308
13:00 - 12:00
		
		
		
		
		

חנוכת הקתדרה למדיניות חברתית ע"ש משפחת מוגולוף
הרצאה:
מגמות עכשוויות במדינת הרווחה הישראלית
פרופ' עידית וייס-גל ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל
הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון,
ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל ()001

 12:30 - 12:00הענקת הפרסים במדעי המחשב ע"ש סליה ומרקוס מאוס
והפרס ע"ש חורחה דויטש
הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
		 בניין המכון למתמטיקה ע"ש ולדימיר שרייבר,
		 מעבדת מחשבים רב–תכליתית ע"ש מאוס
 14:00 - 12:45ארוחת-צהרים
מפגש עם חוקרים בחקר המוח
		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
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		 מוצאי שבת 8 ,במאי 2010
 19:30 — 18:00קבלת פנים לכבוד יו"ר חבר הנאמנים רוברט גולדברג
		 מלון הילטון ,ת"א ,אולם המלך שלמה ()C
		 בהזמנות בלבד
23:30 — 21:00
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

טקס הענקת תוארי כבוד
במעמד שר החינוך גדעון סער
ד"ר כבוד לפילוסופיה:
שלמה אליהו ,ישראל
רון ארד ,אנגליה/ישראל
יבגניה דודינה ,ישראל
פרופ' אלן דרשוביץ ,ארה"ב
צבי מיתר ,אנגליה
פרופ' ארווין נהר ,גרמניה
פרופ' מרק פלדמן ,ארה"ב
ס .לי קורמן ,ארה"ב
דברים בשם מקבלי התארים:
פרופ' אלן דרשוביץ
אתנחתא מוזיקאלית
סטודנטים מבית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן–מהטה
הטקס באודיטוריום ע"ש מרים ואדולפו סמולרש
לאחר הטקס קבלת הפנים באולם הכניסה
ע"ש משפחת סרחיו וקוקי גרוסקופ
קוד לבוש :פורמאלי
הטקס יועבר בשידור ישיר באינטרנט

		 http://video.tau.ac.il/Honorary_Degrees-10

		 הטקס וקבלת הפנים בהזמנות בלבד
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		 יום שישי 7 ,במאי 2010
 9:00 - 8:00ישיבת הוועדה המתמדת
		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
 10:00 - 9:00ישיבת ועדת מינויים
		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
 11:15 - 10:00ישיבת ועדת כספים
		 בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס,
חדר ישיבות ע"ש פרדי וג'טי שטראוס ()101
 11:30 — 10:00ישיבת הוועדה המשפטית
		 בניין המנהלה ע"ש יצחק אלפרד גוטמן ()308
12:00 - 10:00
		
		
		
		

היחידה לנוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן
טקס סיום שנת הלימודים תש"ע
אוניברסיטת תל–אביב לנוער,
תיאור פעילות אוניברסיטת קיץ לנוער ע"ש אלסי ווילי רוטשילד
אולם בר שירה

 13:00 — 11:45ישיבת ועדת קרנות ונאמנויות
		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
14:15 — 12:45
		
		
		
		

הענקת הפרס לכלכלה ע"ש הוגו רמניסיאנו לשנת 2010
כלת הפרס:
גליה מאור ,מנהל כללי ראשי ,בנק לאומי
בניין מקסיקו ,אולם ע"ש אדולפו ותלמה פאסטליכט
הטקס יתנהל בעברית בתרגום לצרפתית

 15:45 - 14:15ישיבת הוועדה לפיתוח הקמפוס ותחזוקתו
		 בניין המנהלה ע"ש יצחק אלפרד גוטמן ()308
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		 יום חמישי 6 ,במאי 2010
 11:30 - 10:30הנחת אבן הפינה
		 משכן אוספי הטבע ע"ש שטיינהרדט
		 שער הגנים הבוטניים ,מול שער מתתיה ()2
18:00 - 17:00
		
		
		
		
		

טקס שנתי של עמיתי מיתר תש"ע
הרצאה:
על אסירים ואסירות תודה
פרופ' נילי כהן ,הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן,
אגף פרנסיס סי .ומארי–פרנס מינקוף ,בניין מינקוף
מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים ()017

 19:00 - 17:00הרצאה שנתית ע"ש שילה ויוסי כרמל
		 הרצאה:

		 William Golding: The Making of a Novelist
		 Prof. John Carey, Oxford University

		 בניין טרובוביץ למשפטים ,אולם א.ז .הופיין ()105
		 קבלת פנים מטעם המשפחה בגן שילה ויוסי כרמל
21:00 - 20:00
		
		
		
		
		

פתיחת תערוכה
יהודה פורבוכראי ,עבודות חדשות
זוכה פרס מישל קיקואין
והענקת פרס מישל קיקואין לשנת 2010
הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר
ויד מישל קיקואין

תוכנית חבר הנאמנים מאפשרת לך
הזדמנות למפגשים עם חוקרים בכירים
באוניברסיטה ובהם חוקרים שהוחזרו לארץ
במסגרת המאמץ הלאומי להחזרת המוחות.
במפגשים יוצגו הישגים חדשים במדע
ומחקרים פורצי דרך.

לתשומת לבכם:
טקסט שחור — אירועי המושב
טקסט כחול — אירועים סביב המושב
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מושב חבר הנאמנים תש"ע

b
d

Bringing Home Young Faculty

תכנית

