
 
 
 

 

  ,ללימודים מתקדמים: למה, למי ומתי?הישראלי כון הממפגש היכרות עם 

 של המנהל ועדת הוחבר, העבריתחברת סגל בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה ) מאשה ניב פרופ': מנחים
האוניברסיטה מדע המדינה, מדיניות ציבורית, מעברים ו) פאור-פרופ' דוד לויו( מתקדמים ללימודים הישראלי המכון

 .בקישור זהכתובת הזום  .17.30עד  16.00   השעות בין,  2021 באפריל 21 ה רביעי יום,  (העברית
 

ים ישראלים לגבש קבוצות מחקר ות/חוקרלהציג את המכון ואת הפעילות הנעשית בין כתליו כדי לעודד היא  מטרת המפגש

 ׳צקי, פרופואלכס לוב ׳פרופ' רונית ריצי, פרופ. נשמע מנראיין את ראש המכון, פרופ' יצחק חן  שיפעלו במסגרת המכון.

.  עוד על המכון אשר התנהלו במסגרתשונות מחקר הקבוצות ארבע פעילויות של העל  ופרופ' יעל אלואיל  דרור הבלנה

 .בקישור זה, 3202-4202המכון והקול הקורא לשנה האקדמית 

 
את קבוצת חברת סגל בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, שם היא מובילה  היא רופ' יעל אלואילפ

. מחקרה של יעל עוסק Housing History and Future of Living המחקר

פלסטין כהיסטוריה של מגורי אזרחים; בהיסטוריה ותיאוריה -בהיסטוריה של ישראל

של מגורים כסוגיה מודרנית בתכנון אדריכלי; ובארכיון האדריכלי, כולל פיתוח כלים 

רב -רת כלי ארכוב וחיפוש של מידעשל ראייה ממוחשבת של חזיתות מבנים ליצי

 , Re-Theorizing Housing as Architecture קבוצת המחקר  ויזואלי.

שהובילה במכון ללימודים מתקדמים יחד עם פרופ' גאיה קרמלינו מהפוליטקניקו די 

מילנו, היא הקבוצה הראשון במכון אשר עסקה בארכיטקטורה. על רקע משבר הדיור 

הקבוצה עשרה חוקרים מובילים מרחבי העולם אשר חוקרים  העולמי המתמשך, כללה

את המגורים כסוגייה של תכנון אדריכלי. מתוך השאלה 'על מה אנחנו מדברים 

כשאנחנו מדברים על מגורים', חברי הקבוצה עסקו יחד בניסוח טרמינולוגיה מחודשת 

לי. למרות ידע חדש במחקר אדריכ-לדיור כבעיה אדריכלית, במטרה לייצר שפה ותחום

משבר הקורונה אשר קטע את פעילות הקבוצה, הקבוצה קיימה כנס בינלאומי רב 

  .משתתפים ועובדת כעת על פרסום תוצרי עבודת הקבוצה

 
הוא חבר במחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות במכון סילברמן פרופסור דרור הבלנה 

באוניברסיטה  אתגר ביולוגיה(למדעי החיים )משמש כראש החוג וכראש תכנית המצטיינים 

עוסק בשילוב של תהליכים ברמת הפרט ויחסי גומלין בין  פרופ׳ הבלנה. מחקרו של העברית

מינים להבנת תהליכים ברמת המערכת האקולוגית כולה תוך התמקדות ביחסי טורף נטרף 

 כאינטרקציית מודל. מחקריו משלבים ידע ושיטות מחקר מתחומי מחקר שונים באקולוגיה

ובביוגיאוכמיה ומשלבים עבודת מעבדה ועבודת שדה תוך ניצול של שיטות אנליטיות 

אבל  ,עיקר המחקר נעשה במערכות מדבריות  מתקדמות ושל גישות קלאסיות למחקרי שדה.

 פרופ׳ הבלנהמעבדתו של . ומתמקד במגוון גדול מאוד של בע"ח ,גם במערכות לחות יותר

לקידום שמירת טבע במגוון רב של מערכות ונושאים.  עושה שימוש בידע הנצבר ובשיטות

חוקרים מובילים מהעולם  במכון הישראלי ללימודים מתקדמים קיבצהקבוצת המחקר שהוביל 

לקדם מסגרת תאורטית חדשה שתאפשר ומטרתה הייתה  ,מתחומי ידע שונים באקולוגיה

חומרים ברמת להבין כיצד תגובות עקה ברמת הפרט יכולות להסביר תהליכי מחזור 

חברי הקבוצה את הנושא מבחינה תיאורטית, קידמו שהותם בארץ מהלך . בהאקוסיסטמה

ממשיכים חברי   ובמפגשים אישיים עם סטודנטים. כיום ,במתן הרצאות והרצאות אורחים

הישראלי שהותם במכון ורבים מהזרעים שנזרעו במהלך  ,הקבוצה לקדם את הנושא ביחד ולחוד במגוון גדול של מסלולים

 . מתחילים להניב פרי רק כעת ללימודים מתקדמים

https://huji.zoom.us/j/81794946255?pwd=TFRhMldUOGpqaDFQZjJkR2REM2M3QT09
https://huji.zoom.us/j/81794946255?pwd=TFRhMldUOGpqaDFQZjJkR2REM2M3QT09
https://iias.huji.ac.il/
https://iias.huji.ac.il/


הוא היסטוריון של מערב אירופה ואגן הים התיכון בשלהי העת העתיקה ובראשית ימי הביניים. תחומי  פרופ' יצחק חן

הם היסטוריה חברתית, תרבותית ואינטלקטואלית של  התמחותו

הממלכות הברבריות בימי הביניים המוקדמים; ליטורגיה נוצרית במערב 

ימי הביניים פליאוגרפיה וקודיקולוגיה של כתבי יד לטינים מוהלטיני; 

 פרופ' חן היה חבר במכון ההולנדי ללימודים מתקדמים  המוקדמים.

(NIAS) במכון ללימודים מתקדמים שבפרינסטון (IAS)  ובמכון הישראלי

 Clare Hall-ב  (Life Member) עמית הואכמו כן . ללימודים

 Corresponding Fellow of theהואשבאוניברסיטת קיימברידג׳, ו

Medieval Academy of America . פרופ' חן מכהן כראש המכון 

  .2018ללימודים מתקדמים מאז יולי הישראלי 

 
 

למתמטיקה במכון איינשטיין  הוא פרופסור למתמטיקה אלכס לובוצקיפרופ' 

ספרים, שימש  4-מאמרים ו 150-כתב למעלה מפרופ׳ לובוצקי . העברית באוניברסיטה

 סטנפורד, שיקגו ,Yale ,אוניברסיטות קולומביה) בעולםכפרופסור אורח במוסדות רבים 

ETH  , 2005-6ובמכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון, שם ניהל תכנית מחקר שנתית ב .)

לשם דוקטורט ופרסים ישראליים ובינלאומיים רבים, ביניהם פרס ישראל בזכה פרופ׳ לובוצקי 

והאקדמיה  למדעים הישראלית הלאומיתחבר האקדמיה  ; הואכבוד מאוניברסיטת שיקגו

. מענקי מחקר רבים אחרים עודבשלוש פעמים ו ERC מענקב והוא זכההאמריקאית למדעים, 

במכון הישראלי ללימודים מתקדמים בירושלים.  עמד בראש קבוצת מחקר 2017-18בשנת 

חוקרים )מתימטיקאים  80-כומשכה אליה  תמימדי-בקומבינטוריקה רבעסקה  הקבוצה

ביקורים  – בצורות שונותבפעילויות הקבוצה שהשתתפו  ,מחשב( מהארץ ומהעולםומדעני 

לתקופות ממושכות או קצרות, כנסים וסמינרים שבועיים. שנת מחקר זו נתנה תנופה 

 .משמעותית לחקר התחום בעולם וממשיכה לשאת פירות

 

היא חברת סגל בחוג ללימודי אסיה )וכרגע גם ראשת החוג( ובחוג למדע  פרופ׳ רונית ריצ׳י

. מחקרה עוסק בספרות מוסלמית בכתבי יד מהמרחב באוניברסיטה העברית הדתות

סטוריה של הגליה באסיה י, בלימודי תרגום ובה20-18-מלאי מהמאות ה-האינדונזי

 לקידוםהקולוניאלית. בשנים האחרונות היא פועלת 

ינדונזיה באוניברסיטה העברית, שהיא לימודי א

האוניברסיטה היחידה בישראל בה התחום קיים, 

מלמדת את השפה האינדונזית היא ובמסגרת זו 

, האינדונזיתסטוריה והתרבות יוקורסים שונים על הה

מחקר  עם עוד כמה עמיתים ותלמידי הקימההיא היא 

הקבוצה שהובילה את פורום ״אינדונזיה בעברית.״ 

 , קיבצהJava in Jerusalem תחת הכותרת, במכון

כיום  מומחים מרחבי העולם העוסקים בספרות של האי ג׳אווה באינדונזיה.

 ,מעטים המוסדות בעולם )מחוץ לאינדונזיה( המציעים קורסים ותוכניות בתחום זה

הזדמנות נדירה עבור החוקרים לשוחח, לקרוא טקסטים  תהיוהתכנסות הקבוצה הי

כיווני חשיבה חדשים, ולא להרגיש לבד. כמו כן הקבוצה תרמה רבות יחד, לפתח 

 בהמצאות בכלל ובירושלים האוניברסיטה העברית ללימודי אינדונזיה בקמפוס

 .יתה פתוחה לקהל הרחביהופני השנה -עלשנפרשה תכנית אירועים עשירה 

בה  ,יאטרון צלליות מלווה בנגינת גמלןהופעה של ת ,וגולת הכותרת ,כללה הרצאות, השקת ספר, סרטים, כנסהתכנית 

 נכח קהל של יותר ממאתיים איש.

 


