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Program

Board of Governors Hospitality Desk
Hilton Hotel, Tel Aviv
Tel: 03-5202097, 5202098
Daily: 8:00 a.m. – 7:30 p.m.
Marcelle Gordon University Club (Green House)
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.

Contact people
Your Development and Public Affairs Division liaisons are
at your assistance:
Board of Governors Liaison
Lorna Cymet – lorna@tauex.tau.ac.il
Board of Governors Coordinator
Dorit Lavi – doritlavi@tauex.tau.ac.il
Development Resources
Meir Buber – meirbu@tauex.tau.ac.il
Australia
Gill Rosner – gillr@tauex.tau.ac.il
France, French speaking countries
Ilana Papo – oniaglat@post.tau.ac.il
Germany, Austria and Switzerland
Ilanit Kessel – ilanitk@tauex.tau.ac.il
Holland, Italy, Norway, Sweden
Etti Mond – emond@post.tau.ac.il
Israeli Friends of Tel Aviv University
Eliana Festing – yedidim@post.tau.ac.il
Latin America and Spain
Herman Richter, Director – hermanr@tauex.tau.ac.il
Marianne Cucher Feller – cucher@tauex.tau.ac.il
North America
Yael Amitz-Lev – yaelal@tauex.tau.ac.il
UK, South Africa
Rachel Pentol – vp@tauex.tau.ac.il
Director of Community Relations and Special Projects
Anat Halevy – anath@tauex.tau.ac.il
Office of Vice President for Research & Development
Ayala Karniol – kayala@tauex.tau.ac.il
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Friday, 13 May 2011
7:30 a.m.–9:15 a.m. Board of Governors Committee Chairpersons
Breakfast Meeting
		 By invitation only
		 Marcelle Gordon University Club
9:20 a.m.–9:30 a.m.
9:30 a.m.–10:00 a.m.
10:00 a.m.–11:00 a.m.
11:00 a.m.–12:00 p.m.
12:00 p.m.–1:00 p.m.

Steering Committee Meeting
Nominations Committee Meeting
Legal Committee Meeting
Finance Committee Meeting
Funds and Trusts Committee Meeting

		 Committee meetings will be held at the
		 Marcelle Gordon University Club
		
Hugo Ramniceanu Prize in Economics for 2011
1:00 p.m.–1:30 p.m. Reception
1:30 p.m.–2:30 p.m. Ceremony
		 Prize recipients:
		 Yehuda Bronicki
		 Chairman of the Board and Chief Technology Officer, and
		 Dita Bronicki
		 Chief Executive Officer
		of
		 Ormat Industries, Ltd.
		 Awarding of the Hugo and Valerie Ramniceanu
Scholarship in Economics
		 Marcelle Gordon University Club
		 Simultaneous translation into French provided.
		 Reception sponsored by the French Friends of
Tel Aviv University
2:30 p.m.–4:00 p.m. Campus Development and Maintenance Committee Meeting
		 Marcelle Gordon University Club
8:00 p.m. Kabbalat Shabbat – Home hospitality for overseas guests
		 (Pre-registration required)
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Saturday, 14 May 2011
9:00 p.m.–11:30 p.m. Honorary Degrees Conferment Ceremony
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

2011 Recipients:
Prof. Ruth Arnon, Israel
Tarun Das, India
Yoram Kaniuk, Israel
Prof. Sir Harold Kroto FRS, USA
Bruno Landsberg, Israel
Donald W. Seal, QC, Canada
Adina Tal, Israel
Simone Veil DBE, France
Prof. Michael S. Waterman, USA

		 Susan Krongold on behalf of the
		late Ron Krongold, 2010 Honorary Fellow
		 Response on behalf of the recipients:
		 Tarun Das, India
		 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
		 Ceremony will be broadcast live
		http://video.tau.ac.il/Board-of-Governors-11
		 Please present your invitation at the entrance
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Sunday, 15 May 2011
9:00 a.m.–12:00 p.m. Opening Plenary Session
		Reports:
		Harvey M. Krueger, Chairman, Board of Governors
		Prof. Joseph Klafter, President
		Dr. Giora Yaron, Chairman, Executive Council
		Prof. Aron Shai, Rector
		Ran Livnea, Chairman, Student Union
		Presentations by two researchers, followed by
		
question and answer sessions
		Discussion:
		 Proposed Changes in the TAU Constitution
		 Marcelle Gordon University Club
12:00 p.m.–1:00 p.m. Academic Committee Meeting
		 Marcelle Gordon University Club
1:00 p.m.–2:30 p.m. Lunch featuring TAU researchers
		 Bestowal of the President‘s Award upon
		 Miriam Milberg de Smolarz, Argentina
		 Sponsored by
the Argentinean Friends of Tel Aviv University
		 Marcelle Gordon University Club
2:30 p.m.–3:30 p.m. Student Affairs Committee Meeting
		 Marcelle Gordon University Club
3:30 p.m.–4:30 p.m. Tribute to Our Ethiopian Brothers
		 Unveiling of the sculpture
		Kesher by Ron Arad
		 donated by Michaël Benabou
		 Jacob and Shoshana Schreiber Square
4:30 p.m.–5:00 p.m.
		
		
		

Cornerstone Laying
for the New Wing at the
David Azrieli School of Architecture
David Azrieli School of Architecture
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5:30 p.m.– 6:30 p.m. Inaugural Lecture:
		 The Swiss Friends of Tel Aviv University Fund for
		 Environmental Justice, Housing and Economic Empowerment
at the Legal Clinics
		 Buchmann Faculty of Law
		
Speaker:
		
MK Yitzhak Herzog, former Minister of Welfare and
Social Services
		 Buchmann Faculty of Law
		 Trubowicz Building, J. Kagan Hall (100)
		
The 2011 Dan David Prize 10th Anniversary
7:00 p.m.–8:00 p.m. Reception
		 Hosted by the Dan David Foundation
8:00 p.m.–10:00 p.m. Award Ceremony in the presence of
		 Shimon Peres, President of the State of Israel
		 Giorgio Napolitano, President of the Republic of Italy
		Laureates:
		 Past Time Dimension – Evolution
		 Prof. Marcus Feldman, Stanford University, USA
		 Present Time Dimension – Cinema and Society
		 The Coen Brothers, USA
		 Future Time Dimension – Aging: Facing the Challenge
		 Prof. Cynthia Kenyon, University of California,
San Francisco, USA
		 Prof. Gary Ruvkun, Harvard Medical School, USA
		 Dress code: Dark suit
		 Ceremony in the Miriam and Adolfo Smolarz Auditorium
		 Reception in the Kuky and Sergio Grosskopf Family Foyer
		 By invitation only
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Monday, 16 May 2011
9:00 a.m.–10:30 a.m.
		
		
		

Personalized Laboratory Tours – Encounters with
TAU Researchers
Led by Prof. Ehud Gazit
Vice President for Research and Development

		 Pre-registration required
9:00 a.m.–10:00 a.m. Inauguration of the
		 Mary Shapiro Kantor Neurodegenerative
		 Research Laboratory Established in Honour of
Dr. Bernard J. Shapiro, OC, GOQ, and
Dr. Harold T. Shapiro
		 Donated by the Canadian Friends of TAU, Montreal
		
		
		
		
		

Research presentation:
Dr. Eran Perlson, Head of the Laboratory,
Department of Physiology and Pharmacology,
Sackler Faculty of Medicine
Sackler Faculty of Medicine, Room 605

10:30 a.m.–11:30 a.m “Caucus”
		 Marcelle Gordon University Club
11:30 a.m.–1:00 p.m.
		
		
		
		

Second Plenary Session
Agenda will include:
International Programs
Other business
Cymbalista Jewish Heritage Center

1:00 p.m.–2:00 p.m. Lunch highlighting international students at TAU
		 featuring two student presentations
Sponsored by the American Friends of Tel Aviv University
		 Sam Mallah Palm Tree Garden
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2:15 p.m.–3:15 p.m. Inauguration of
		
The Argentinean Friends of Tel Aviv University Fund for
Recruitment of Outstanding New Faculty Members
		and
		 The Laboratory for Studies of Genome Stability
		 Awarding of Fellowships in the Framework of the Argentina
PhD Honors Program of the Smolarz Family Graduate School
of Life Sciences
		Lectures:
		 Mysteries of the Genome
		 Prof. Martin Kupiec, Head,
		 Laboratory for Studies of Genome Stability
		 Department of Molecular Microbiology and Biotechnology,
George S. Wise Faculty of Life Sciences
		 Toward Determining the 3D Structure of the
Protein Alpha2 Delta
		 Doran Hendin-Barak, Department of Biochemistry,
George S. Wise Faculty of Life Sciences
		 Musical interlude: Dr. Marcelo Ehrlich
		 The Cohen-Porter Family United Kingdom Building (Britannia),
Austrian Friends of Tel Aviv University Hall (Auditorium 05)
2:45 p.m.–3:15 p.m. Raymond and Beverly Sackler Prize in the Physical Sciences
in the Field of Chemistry
		 Research field for 2011:
		
Molecular Dynamics of Chemical Reactions
		
		
		
		
		
		

Prize recipients:
Prof. Gregory D. Scholes
Department of Chemistry, University of Toronto, Canada
Prof. Martin T. Zanni
Meloche-Bascom Professor of Chemistry
University of Wisconsin-Madison, USA

		 Arieh and Rivka Shenkar Building of Chemistry,
		 Boris and Lena Melamed Auditorium (06)
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3:30 p.m.–4:30 p.m. A New Environmental Era at the
		 Porter School of Environmental Studies
		 Scroll-signing for the cornerstone-laying
		 of the EcoBuilding, Porter School of Environmental Studies
		 Research and the YouTube Generation:
		 Screening of short student films highlighting research
carried out at the Porter School of Environmental Studies
		 Marcelle Gordon University Club
7:30 p.m.–11:00 p.m. Under the Stars Spectacular
		 Celebrate with Tel Aviv dignitaries, Governors,
faculty and students at our first annual outdoor extravaganza.
Live music, multimedia excitement
and Tel Avivian chic
		 Entin Square
		 Dress code: Casual
		 Please present your invitation at the entrance
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Tuesday, 17 May 2011
9:00 a.m.–11:00 a.m. The John Gandel Symposium
		 In the Face of Revolution:
		 Youth and Social Media in the Middle East
		Chair:
		
Prof. Eyal Zisser, Dean, Lester and Sally Entin
Faculty of Humanities
		Speakers:
		 Prof. Itamar Rabinovich, former President of Tel Aviv
		 University, incumbent of the Yona and Dina Ettinger Chair in
Contemporary History of the Middle East
		 Prof. Uzi Rabi, Director,
		 Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies
		 Sever Plocker, Yedioth Ahronoth
		 Marcelle Gordon University Club
		 Event will be broadcast live
		http://video.tau.ac.il/Board-of-Governors-11
11:00 a.m.–1:00 p.m. Closing Plenary Session: Committee Reports and Resolutions
		 Marcelle Gordon University Club
1:00 p.m.–2:00 p.m.
		
		
		
		

Lunch featuring TAU students involved in community projects
Marcelle Gordon University Club
Sponsored by
Sonia and Zvi Abramovitz
and Hanna and Shalom Blustein

The 2011 President’s Award
will be bestowed upon
Dominique Romano, France
Miriam Milberg de Smolarz, Argentina
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Additional Events on Campus

Thursday, 12 May 2011
5:00 p.m.–7:00 p.m. The Annual Lecture in memory of Sheila and Yossi Carmel
		Lecture:
		 We Dreamed a Dream: Ralph Ellison, Martin Luther King, Jr.,
and Barack Obama
		 Prof. Eric Sundquist, Johns Hopkins University, USA
		 Trubowicz Building of Law, Malka Brender Hall of Justice
		 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. The Oded Messer Young Artist Award 2003–2010
		and
		 Opening of the exhibition:
		 The Woman of a Thousand Voices
		 by 2010 Michel Kikoïne Prize recipient
		 Ruth Dorit Yacoby
		 Genia Schreiber University Art Gallery
		 and the Michel Kikoïne Foundation

Sunday, 15 May 2011
10:30 a.m.–4:30 p.m. Conference
Displacement, Migration and Social Integration:
A Comparative Approach to Jewish Migrants and Refugees
in the Post-War Period (1945-1967)
		 Goldstein-Goren Diaspora Research Center
		 Lester and Sally Entin Faculty of Humanities
		 Gilman Building, Drachlis Hall (496)
		 Conference will continue on 16 May
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12:00 noon–1:00 p.m. Lipstick Leadership
		 Offers a unique opportunity to discuss inspiring leaders and
the challenges women face today in terms of power, home,
family and work.
		 Developed by young women at TAU's Sofaer International
MBA Program
		 Faculty of Management—Leon Recanati Graduate School of
Business Administration, Hall 3
2:30 p.m.–3:30 p.m. Opening of Photography Exhibition
		
I AM: Israel
		
Interactive self-portrait photographs by Israeli children
		 Presented by: Sasha Sicurella, Director & Founder,
I AM: International Foundation
		 Sponsored by Stevi and Jon Gurkoff and
Barbara and Joe Gurkoff, USA
		 Exhibition will be open until Friday, May 20, in
		 the lobby of the Elias Sourasky Library
2:45 p.m.–3:45 p.m. Lecture:
		 Sequence Comparison without Alignment
		 Prof. Michael S. Waterman, University of Southern California,
USA
		 The Edmond J. Safra Bioinformatics Program
		 Raymond and Beverly Sackler Faculty of Exact Sciences
		 Arieh and Rivka Shenkar Building of Chemistry,
Zobedia and Marcol Leon Holcblat Auditorium (007)
3:00 p.m.–5:00 p.m. Awarding of the Sieratzki Prize for Advances in Neuroscience
		 Sackler Faculty of Medicine, Dina and Nachum Verlinsky Hall (201)
5:30 p.m.–6:30 p.m. Tribute to Our Ethiopian Brothers
		 Israeli Friends of Tel Aviv University
		 host the international designer Ron Arad
		 for a lecture:
		 Between Art and Society
		 On the occasion of the unveiling of his sculpture Kesher
		Greetings:
		
Prof. Galia Sabar, Chair, African Studies,
Department of Middle Eastern and African History
		 Lester and Sally Entin Faculty of Humanities
		 Bar-Shira Auditorium
		 The event will be held in Hebrew
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Monday, 16 May 2011
8:30 a.m.–1:00 p.m. Annual Symposium and Presentation of the
		 2011 Prize of the Renata Adler Memorial Research Center for
Child Welfare and Protection
		 Prize recipient:
		 Judge (ret.) Saviona Rotlevy
		 Bob Shapell School of Social Work
		 Bar-Shira Auditorium
9:00 a.m.–6:00 p.m. Tel Aviv Symposium in Chemical Physics
		 Honoring the Recipients of the 2011 Raymond and
Beverly Sackler Prize in the Physical Sciences
		 Molecular Dynamics of Chemical Reactions
		 Raymond and Beverly Sackler School of Chemistry,
Raymond and Beverly Sackler Faculty of Exact Sciences
		 Arieh and Rivka Shenkar Building of Chemistry,
Boris and Lena Melamed Auditorium (06)
9:00 a.m.–9:45 a.m. Inauguration of the Victor Teshale Madar Scholarship Fund
for Ethiopian Students
		 donated by
Jean and Catherine Madar
		 Itzhak Alfred Guttmann Administration Building, Room 308
9:30 a.m.–1:00 p.m. Symposium on Evolution
		 with 2011 Dan David Prize laureate Prof. Marcus Feldman
		 Trubowicz Building, Buchmann Faculty of Law,
Malka Brender Hall of Justice
9:45 a.m.–10:30 a.m. Inauguration of the Michael Benabou Scholarships
for Ethiopian Students
		 Itzhak Alfred Guttmann Administration Building, Room 308
2:00 p.m.–3:00 p.m. Awarding of the Sergio Grywac Prize for Jewish-Arab
Relations in the State of Israel
		 Gershon H. Gordon Faculty of Social Sciences
		 Peretz Naftali Building (305)
2:00 p.m.–6:00 p.m. Symposium with 2011 Dan David Prize Laureates
The Coen Brothers
		 Miriam and Adolfo Smolarz Auditorium
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3:00 p.m.–5:00 p.m. Annual meeting of the Adams Super Center for Brain Studies
		 Sackler Faculty of Medicine
The Dina and Nachum Verlinsky Hall (201)
4:00 p.m.–5:00 p.m. Awarding of the Dr. Jaime Constantiner Prize in
Jewish Education
		 Prize recipient:
		 Or Yehuda Department of Education and
		 Ms. Tamar Hakimi, Director of the Department
		 Trubowicz Building, Buchmann Faculty of Law,
S.E. Hoofein Hall (105)

Tuesday, 17 May 2011
9:00 a.m.–12:00 noon Symposium on Genes and Aging
		with 2011 Dan David Prize laureates
Prof. Cynthia Kenyon and
Prof. Gary Ruvkun
		Diaspora Museum
2:30 p.m.–3:00 p.m. Awarding of the Deutsch Annual Prizes in Computer Science
		Wladimir Schreiber Institute of Mathematical Sciences (210)
3:00 p.m.–4:00 p.m. Presentation of the
		Cell Screening Facility for Personalized Medicine
		Established by the Mexican Friends of Tel Aviv University
		 George S. Wise Faculty of Life Sciences
		 The Cohen-Porter Family United Kingdom Building
(Britannia) (238)
3:30 p.m.–4:00 p.m. Awarding of Prizes in Computer Science:
		 Celia and Marcos Maus Prizes
		and
		 The Jorge Deutsch Prize
		 Raymond and Beverly Sackler Faculty of Exact Sciences
		 Wladimir Schreiber Institute of Mathematical Sciences
Marcos, Celia, Teodoro and Josefina Maus Multipurpose
Computer Laboratory (01)
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5:00 p.m.–7:00 p.m. Dan David Prize 2011 Young Researchers Scholarship Awards
		 Name Your Hero Youth Competition Award
		and
		 Mia Fischer Scholarship Award Ceremony
		 Bar-Shira Auditorium
5:00 p.m.–7:00 p.m. Annual Elga Cegla Prizes and Fellowships Ceremony
		 Trubowicz Building, Buchmann Faculty of Law
Sonia Kossoy Conference Room (307)
6:15 p.m.–7:15 p.m. A National Jewish Economy: Does It Exist?
		
Discussion on the Relevance of Biblical Law to Current
Financial Policy
		 Hillel at Tel Aviv University
		 Isaac and Rosa Gilman Building, Yona Ettinger Hall (144)
6:00 p.m.–7:00 p.m. Spanish Speaking Friends of Tel Aviv University
		Lecture:
		 Florinda Friedmann Goldberg
Sverdlin Institute for Latin American History and Culture
		 Mario Vargas Llosa:
		 Literature between Fiction and History
		 Sverdlin Institute for Latin American History and Culture
		 Max Webb Family School of Languages Building (001)

Wednesday, 18 May 2011
10:30 a.m.–11:00 a.m. Plaque Unveiling
		 Bernard N. Rothman DDS Oral and Maxillofacial
Surgical Suite
		Sackler Faculty of Medicine
Maurice and Gabriela Goldschleger School of Dental Medicine
		
Dr. Gerald and Reesa Niznick Faculty Clinic
5:00 p.m.–7:00 p.m. Annual Zvi Meitar Fellowships Award Ceremony
		Lecture:
On the Benefits of Managers' Darkest Practices
		 Prof. Sharon Hannes, Vice Dean, Buchmann Faculty of Law
		 Buchmann Faculty of Law
The Francis and Marie-France Minkoff Wing,
		 Zvi Meitar Center for Advanced Legal Studies (017)
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Thursday, 19 May 2011
5:00 p.m.–6:00 p.m. Awarding of the 2011 Stockholm Junior Water Prize Israel
		 Iby and Aladar Fleischman Faculty of Engineering		
Wolfson Building for Computer and Software Engineering,
Claire and Emanuel G. Rosenblatt Auditorium (102)

Monday, 23 May 2011
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

Exhibitions
		 The Oded Messer Young Artist Award 2003–2010
		 Genia Schreiber University Art Gallery
		
		
		
		
		

2010 Michel Kikoïne Prize recipient
Ruth Dorit Yacoby
The Woman of a Thousand Voices
Genia Schreiber University Art Gallery
and the Michel Kikoïne Foundation

		 Photography Exhibition
		
I AM: Israel
		
Interactive self-portrait photographs by Israeli children
		 Presented by: Sasha Sicurella, Director & Founder,
I AM: International Foundation
		 Sponsored by Stevi and Jon Gurkoff and
Barbara and Joe Gurkoff, U.S.A
		 Exhibition will be open until Friday, May 20, in
		 the Great Foyer of the Elias Sourasky Library
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Transportation at a Glance
Buses will make stops at the following hotels:
Park Plaza Orchid Hotel, Dan Hotel, Sheraton Hotel, Hilton Hotel
Date
Friday, May 13

Saturday, May 14

Sunday, May 15

Monday, May 16

Tuesday, May 17

Time

From

To

2:30 p.m.

University

Hotels

8:15 p.m.

Hotels

University

11:30 p.m.

University

Hotels

8:15 a.m.

Hotels

University

6:30 p.m.

Hotels

University

10:00 p.m.

University

Hotels

8:15 a.m.

Hotels

University

4:30 p.m.

University

Hotels

7:00 p.m.

Hotels

University

11:00 p.m.

University

Hotels

8:30 a.m.

Hotels

University

2:00 p.m.

University

Hotels

Please note: The times presented are subject to delay.

Golf cart transportation is available on
Sunday and Mondayfor getting around campus
Contact Roee – 052 548 2030
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Guided walking tour of the campus
Leaves from Entin square (by the bookstore )
Monday at 11:00 a.m.
No pre-registration required
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		 יום חמישי 19 ,במאי 2011
 18:00-17:00הענקת הפרס בתחרות פרס המים של שטוקהולם לנוער בישראל
לשנת 2011
		 הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן
		 בניין וולפסון להנדסת מחשבים ותוכנה,
אודיטוריום ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט ()102

		 יום שני 23 ,במאי 2011
22:00-18:00
		
		
		

טקס הענקת תוארי דוקטור ברפואה לתלמידי תכנית
ניו־יורק/אמריקה
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
אודיטוריום ע"ש מרים ואדולפו סמולרש
בתום הטקס ארוחת ערב חגיגית בגן הדקלים ע"ש סם מלאך

		 תערוכות
		 זוכי פרס עודד מסר לאמן הצעיר 2010–2003
		
		
		
		
		

זוכת פרס מישל קיקואין2010 ,
רות דורית יעקובי
האשה של אלף הקולות
הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר
יד מישל קיקואין

		 תערוכת צילומים

		 I AM: Israel

		 דיוקן אישי של צילומי ילדים ישראליים
		 אוצרת ומנהלת המיזם :סאשה סיקורלה ,מנהלת ומייסדת
I AM: International Foundation

		 בחסות סטיבי וג'ון גרקוף ,וברברה וג'ו גרקוף ,ארה"ב
		 * התערוכה תוצג עד  20במאי
		 מבואת הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי

13

19:00-17:00
		
		
		
		

פרס דן דוד
טקס חלוקת מלגות לחוקרים צעירים 2011
חלוקת פרסים לבני־הנוער זוכי התחרותName Your Hero :
הענקת מלגה ע"ש מיה פישר
אודיטוריום בר־שירה

 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
19:15-18:15
		

דיון:
מדיניות כלכלית יהודית :האם יש דבר כזה? על מקומם של
חוקי המקרא במדינת רווחה
הלל תל־אביב
בניין ע"ש יצחק ורוזה גילמן ,אולם יונה אתינגר ()144

19:00-18:00
		
		

אגודת הידידים דוברי הספרדית של אוניברסיטת תל־אביב
הרצאה:
פלורינדה פרידמן גולדברג
המכון להיסטוריה ותרבות של אמריקה הלטינית ע"ש סוורדלין
מריו ורגס יוסה :ספרות בין בדיון להיסטוריה
מכון סוורדלין להיסטוריה ותרבות של אמריקה הלטינית
בניין ווב לשפות ()001

		
		

		
		

		 יום רביעי 18 ,במאי 2011
11:00-10:30
		

הסרת הלוט
יחידה לניתוחים דנטאליים ומקסילופציאליים
ע"ש ד"ר ברנארד נ' רוטמן
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס לרפואת שיניים ע"ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר
מרפאת הסגל ע"ש ד"ר ג'רלד וריסה ניזניק

19:00-17:00
		
		
		
		

טקס שנתי של עמיתי צבי מיתר תשע"א
הרצאה:
שכר מנהלים ורגולציה :בכל דבר רע יש משהו טוב ,ולהיפך
פרופ' שרון חנס ,סגן הדקאן ,הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
אגף פרנסיס ומארי־פרנס מינקוף ,בניין מינקוף
מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים ()017
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 15:00-14:00הענקת פרס ע"ש סרג'יו גריבץ' לעבודת מחקר בתחום
יחסי יהודים־ערבים במדינת ישראל
		 הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון
		 בניין פרץ נפתלי ()305
 18:00-14:00סימפוזיון בהשתתפות האחים כהן זוכי פרס דן דוד
לשנת 2011
		 בנושא :הקולנוע והאחים כהן
		 אודיטוריום ע"ש מרים ואדולפו סמולרש
 17:00-15:00המפגש השנתי של מרכז־העל לחקר המוח ע''ש אדמס
		 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
		 אולם ע"ש ד"ר דינה ונחום ורלינסקי ()201
17:00-16:00
		
		
		
		

הענקת פרס ע"ש ד"ר חיים קונסטנטינר לחינוך יהודי
חתני הפרס:
מינהל החינוך באור יהודה
וראש מינהל החינוך באור יהודה הגב' תמר חכימי
בניין טרובוביץ למשפטים ,אולם א.ז .הופיין ()105

		 יום שלישי 17 ,במאי 2011
 12:00-9:00סימפוזיון בהשתתפות פרופ' סינתיה קניון ופרופ' גארי רובקון
זוכי פרס דן דוד לשנת 2011
		 בנושאOn Genes and Aging :
		 בית התפוצות
 15:00-14:30הענקת הפרסים ע"ש דויטש במדעי המחשב
		 הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
		 בניין המכון למתמטיקה ע"ש ולדימיר שרייבר ()210
16:00-15:00
		
		
		
		

הצגת מחקר
יחידה לסריקת מערכות תאים לרפואה אישית
תרומת אגודת ידידי האוניברסיטה במכסיקו
הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס' וייז
בניין בריטניה ע''ש משפחת כהן־פורטר ()238

16:00-15:30
		
		
		

הענקת הפרסים ע"ש סליה ומרקוס מאוס במדעי המחשב
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 מרקוס ,סליה ,תאודורו וחוספינה מאוס
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18:30-17:30
		
		
		
		
		
		
		
		

אגודת הידידים של אוניברסיטת תל־אביב בישראל מארחת את
המעצב הבינלאומי רון ארד
לשיח בנושא בין אמנות לחברה
לרגל הצבת פסלו קשר — בהוקרה לאחינו האתיופים
דברים:
פרופ' גליה צבר ,ראש התוכנית ללימודי אפריקה,
החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה,
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
אודיטוריום בר־שירה
* האירוע יתקיים בעברית

		 יום שני 16 ,במאי 2011
13:00-8:30
		
		
		
		
		
18:00-9:00
		
		
		

יום עיון שנתי של המרכז לחקר רווחת הילד ושלומו
לזכרה של רנטה אדלר
והענקת פרס ע"ש רנטה אדלר לשנת תשע"א
כלת הפרס:
השופטת בדימוס סביונה רוטלוי
ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל
אודיטוריום בר־שירה
יום עיון בכימיה פיזיקלית
לכבוד חתני הפרס ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
במדעים הפיזיקליים לשנת  ,2011בתחום הכימיה
בית־הספר לכימיה ,הפקולטה למדעים מדויקים
ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
בניין לכימיה ע"ש רבקה ואריה שנקר,
אודיטוריום בוריס ולנה מלמד ()06

 9:45-9:00חנוכת קרן מלגות על שם ויקטור טשלה מדר לסטודנטים אתיופים
		 תרומת ז'אן וקטרין מדר
		 בניין המנהלה על שם יצחק אלפרד גוטמן ,חדר ישיבות הנשיא ()308
 13:00-9:30סימפוזיון בנושא אבולוציה
		 בהשתתפות זוכה פרס דן דוד לשנת 2011
פרופ' מרכוס פלדמן
		 בניין טרובוביץ למשפטים ,אולם כס המשפט ע"ש מלכה ברנדר
 10:30-9:45חנוכת קרן מלגות על מיכאל בנאבו לסטודנטים אתיופים
		 בניין המנהלה על שם יצחק אלפרד גוטמן ,חדר ישיבות הנשיא ()308
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		 יום ראשון 15 ,במאי 2011
16:30-10:30
		
		
		
		
		

כנס:
עקורים ,מהגרים והשתלבות חברתית – מבט השוואתי על מהגרים
ופליטים יהודים אחרי מלחמת העולם השנייה ()1945–1967
המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין־גורן,
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
בניין גילמן ,אולם דרכליס ()496
* הכנס יתקיים גם ב־ 16במאי 2011

Lipstick Leadership 13:00-12:00
		 הזדמנות מיוחדת לדון בשאלות ובאתגרים הניצבים בפני האשה של היום
במונחים של כח ,בית ,משפחה ועבודה
		 פותח על ידי סטודנטיות בתוכנית לתואר שני במינהל עסקים בינלאומי
 IMBAע"ש סופר ,הפקולטה לניהול —
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי ,אולם 3

 15:30-14:30פתיחת תערוכת צילומים
		 I AM: Israel

		 דיוקן אישי של צילומי ילדים ישראליים
		 אוצרת ומנהלת המיזם :סאשה סיקורלה ,מנהלת ומייסדת
I AM: International Foundation

		 בחסות סטיבי וג'ון גרקוף ,וברברה וג'ו גרקוף ,ארה"ב
		 * התערוכה תוצג עד  20במאי
		 מבואת הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי
15:45-14:45
		
		
		
		
		
		

הרצאה:
השוואת רצפים של חלבונים ו־ד.נ.א .ללא עימוד
פרופ' מיכאל ס .ווטרמן ,אוניברסיטת דרום קליפורניה ,ארה"ב
במסגרת תוכנית אדמונד י .ספרא לביואינפורמטיקה
הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
בניין לכימיה ע"ש רבקה ואריה שנקר,
אולם זובידה ומרקוס לאון הולצבלט ()007

 17:00-15:00הענקת פרס שירצקי לחידושים בחקר המוח
		 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ()201
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		 אירועים נוספים בקמפוס

		 יום חמישי 12 ,במאי 2011
 19:00-17:00הרצאה שנתית ע"ש שילה ויוסי כרמל
		 הרצאה:

		 We Dreamed a Dream: Ralph Ellison,
Martin Luther King, Jr., and Barack Obama
		 Prof. Eric Sundquist, Johns Hopkins University, U.S.A

		 בניין טרובוביץ למשפטים ,אולם כס המשפט ע"ש מלכה ברנדר
		 לאחר ההרצאה תתקיים
קבלת־פנים בגן שילה ויוסי כרמל באירוח משפחת כרמל

 21:00-20:00פתיחת תערוכות
		 זוכי פרס עודד מסר לאמן הצעיר 2010–2003
		
		
		
		
		

רות דורית יעקובי
זוכת פרס מישל קיקואין2010 ,
האשה של אלף הקולות
הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר
יד מישל קיקואין

8

		 יום שלישי 17 ,במאי 2011
 11:00-09:00סימפוזיון ע"ש ג'ון גנדל
כלכלה ,צעירים ,מדיה חברתית ומהפכה —
פניו המשתנות של המזרח התיכון
		 יו"ר:
פרופ' אייל זיסר ,דקאן ,הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
		
		
		
		

דוברים:
פרופ' איתמר רבינוביץ ,נשיא אוניברסיטת תל־אביב לשעבר
ומופקד הקתדרה להיסטוריה של המזרח התיכון בן־ימינו
ע"ש יונה ודינה אתינגר

		 פרופ' עוזי רבי ,ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
		 סבר פלוצקר ,ידיעות אחרונות
		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
		 הטקס יועבר בשידור ישיר באינטרנט
		 http://video.tau.ac.il/Board-of-Governors-11
 13:00-11:00ישיבת מליאה — החלטות
		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
 14:00-13:00ארוחת־צהרים
		 מפגש עם סטודנטים פעילים בפרויקטים חברתיים
		 בחסות סוניה וצבי אברמוביץ וחנה ושלום בלושטיין
		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון

אות הנשיא
לשנת  2011יוענק ל:
דומיניק רומנו ,צרפת
מרים מילברג סמולרש ,ארגנטינה
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 15:15-14:15חנוכת הקרן לקליטת חברי סגל צעירים מצטיינים
ע"ש אגודת הידידים בארגנטינה
		 והמעבדה לחקר יציבות הגנום
		 הענקת מלגות במסגרת התוכנית לדוקטורנטים מצטיינים
המדרשה לתארים מתקדמים במדעי החיים ע"ש משפחת סמולרש
		 הרצאות:
		 מסתורי הגנום
		 פרופ' מרטין קופייק ,ראש המעבדה ליציבות הגנום
המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה
הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס' וייז
		 לקראת קביעת המבנה התלת־ממדי של החלבון אלפא 2דלתא
		 דורן הנדין־ברק ,המחלקה לביוכימיה ,הפקולטה למדעי החיים
ע"ש ג'ורג' ס' וייז
		 אתנחתא מוזיקלית פרופ' מרסלו ארליך
		 בניין בריטניה ע''ש משפחת כהן־פורטר,
אולם ע''ש ידידי האוניברסיטה באוסטריה ()05
 15:15-14:45הענקת פרס ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר במדעים הפיזיקאליים
לשנת  2011בתחום הכימיה
		 הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
		 בניין לכימיה ע"ש רבקה ואריה שנקר ,אודיטוריום בוריס ולנה מלמד ()06
 16:30-15:30עידן סביבתי חדש בבית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
		 חתימה על מגילת הקלף לאבן הפינה בבניין האקולוגי
ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
		 מחקר ודור היוטיוב :הקרנת סרטי סטודנטים.
מחקרים המתבצעים בבית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
 23:00-19:30מסיבה תחת כיפת השמים
		 הצטרף אל תומכי האוניברסיטה וידידיה ,סגל וסטודנטים למופע
מרהיב המשלב מופעי סטודנטים ,מוזיקה חיה ,מיצג מולטימדיה
בלתי נשכח ועוד הפתעות בסגנון שיק תל־אביבי
		 כיכר אנטין
		 קוד לבוש :לא פורמאלי
		 בהזמנות בלבד
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		 יום שני 16 ,במאי 2011
 10:30-09:00מפגשים אישיים עם חוקרים
		 בחסות סגן נשיא למחקר ופיתוח פרופ' אהוד גזית
		 בהרשמה בלבד
 10:00-09:00חנוכת המעבדה למחקר נוירודגנרטיבי ע"ש מרי שפירו קנטור
		 תרומת אגודת ידידי האוניברסיטה בקנדה ,מונטריאול
		
		
		
		

הצגת מחקר
ד"ר ערן פרלסון ,ראש המעבדה ,המחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה,
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,חדר 605

“Caucus” 11:30-10:30
		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
13:00-11:30
		
		
		
		

מליאה שניה
על סדר היום:
תוכניות לימודים בינלאומיות
נושאים נוספים
מרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה

 14:00-13:00ארוחת־צהרים
		 מפגש עם סטודנטים הלומדים בתוכניות הבינלאומיות
		 בחסות אגודת ידידי האוניברסיטה בארצות הברית
גן הדקלים ע"ש סם מלאך
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 18:30-17:30הקרן לצדק סביבתי ,דיור והעצמה כלכלית
		 הקליניקות המשפטיות ,הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
		 תרומת אגודת ידידי האוניברסיטה בשוויץ
		 הרצאה:
		 ח"כ יצחק הרצוג ,שר הרווחה והשירותים החברתיים ,לשעבר
		 הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן ,בניין טרובוביץ למשפטים,
אולם ע"ש י' קגן ()100
		 פרס דן דוד  — 2011עשור
 20:00-19:00קבלת פנים מטעם קרן דן דוד
 22:00-20:00טקס הענקת פרסי דן דוד 2011
		 במעמד נשיא המדינה שמעון פרס
		 ונשיא איטליה ,ג'ורג'יו נפוליטנו ,חתן פרס דן דוד לשנת 2010
		
		
		
		
		
		
		
		

חתני הפרס:
במימד העבר :בתחום האבולוציה
פרופ' מרכוס פלדמן ,אוניברסיטת סטנפורד ,ארצות הברית
במימד ההווה :קולנוע וחברה
האחים ג'ואל ואיתן כהן ,ארצות הברית
במימד העתיד :זיקנה — התמודדות עם אתגר
פרופ' סינתיה קניון ,אניברסיטת קליפורניה ,סן פרנסיסקו,
ארצות הברית
פרופ' גארי רובקון ,אוניברסיטת הרווארד ,ארצות הברית

		 קוד לבוש :פורמאלי
		 הטקס באודיטוריום ע"ש מרים ואדולפו סמולרש
		 קבלת פנים באולם הכניסה ע"ש משפחת קוקי וסרחיו גרוסקופ
		 בהזמנות בלבד
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		 יום ראשון 15 ,במאי 2011
12:00-9:00
		
		
		
		
		
		
		
		
		

מליאה ראשונה
דיווחים:
הארווי מ' קרוגר ,יו"ר חבר הנאמנים
פרופ' יוסף קלפטר ,נשיא
ד"ר גיורא ירון ,יו"ר הוועד המנהל
פרופ' אהרן שי ,רקטור
רן ליבנה ,יו"ר אגודת הסטודנטים
מצגות מחקר
שאלות ותשובות
דיון בשינויים המוצעים בחוקה

		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
 13:00-12:00ישיבת הוועדה האקדמית
		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
 14:30-13:00ארוחת־צהרים
		 מפגש עם חוקרים
		 הענקת אות הנשיא למרים מילברג סמולרש ,ארגנטינה
		 בחסות ידידי האוניברסיטה בארגנטינה
		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
 15:30-14:30ישיבת הוועדה לענייני סטודנטים
		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
16:30-15:30
		
		
		
		

בהוקרה לאחינו יוצאי אתיופיה
טקס הסרת הלוט מהפסל
קשר ,רון ארד
תרומת מיכאל בנאבו
כיכר ע"ש יעקב ושושנה שרייבר

 17:00-16:30הנחת אבן פינה
		 לאגף החדש בבית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי
		 בית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי
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		 מוצאי שבת 14 ,במאי 2011
 23:30-21:00טקס הענקת תוארי כבוד
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ד"ר כבוד לפילוסופיה:
פרופ' רות ארנון ,ישראל
טארון דאס ,הודו
פרופ' מייקל ס' ווטרמן ,ארצות הברית
סימון ווייל ,צרפת
עדינה טל ,ישראל
ברונו לנדסברג ,ישראל
דונלד ו' סיל ,קנדה
יורם קניוק ,ישראל
פרופ' סר הרולד קרוטו ,ארצות הברית

		 תואר עמית כבוד לשנת 2010
		 מוענק לרון קרונגולד ז"ל ,אוסטרליה
		 יימסר לאלמנתו סוזן קרונגולד
		 דברים בשם מקבלי התארים:
		 טארון דאס ,הודו
		 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 קוקי וסרחיו גרוסקופ
		 קוד לבוש :פורמאלי
		 הטקס יועבר בשידור ישיר באינטרנט

		 http://video.tau.ac.il/Board-of-Governors-11

		 הטקס וקבלת הפנים בהזמנות בלבד
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		 יום שישי 13 ,במאי 2011
9:15-7:30
		
		
		

מפגש ראשי הוועדות של חבר הנאמנים
ארוחת בוקר
בהזמנות בלבד
מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון

 9:30-9:20ישיבת הוועדה המתמדת
 10:00-9:30ישיבת ועדת מינויים
 11:00-10:00ישיבת הוועדה המשפטית
 12:00-11:00ישיבת ועדת כספים
 13:00-12:00ישיבת ועדת קרנות ונאמנויות
		 ישיבות הוועדות תתקיימנה
		 במועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
14:30-13:00
		
		
		
		
		
13:00
13:30
		

הענקת הפרס לכלכלה ע"ש הוגו רמניסיאנו לשנת 2011
חתני הפרס:
יהודה ברוניצקי ,יו"ר מועצת המנהלים ומנהל טכנולוגי
דיתה ברוניצקי ,מנכ"ל
אורמת תעשיות בע"מ
הענקת מלגה בכלכלה ע"ש הוגו וואלרי רמניסיאנו
קבלת פנים
טקס
בחסות אגודת ידידי האוניברסיטה בצרפת

		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
 16:00-14:30ישיבת הוועדה לפיתוח הקמפוס ותחזוקתו
		 מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
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מושב חבר הנאמנים
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תכנית

