
רביעי 25 נובמבר 2020
כנס מקוון

אקדמיה
בימי פנדמיה

אבני הבניין עליהן בנויה האקדמיה הינן הוראה, מחקר והשירות לקהילה.
הצטרפו אלינו לכנס מקוון, בו נבחן את התובנות שעולות ממשבר מגיפת הקורונה על 

אבני בניין אלו והלקחים שנובעים מהן לעתיד.

  10:30 – 10:45
דברי פתיחה וברכות

 10:45 –11:15
תרומת האקדמיה להערכות לפנדמיה – עבר, הווה, עתיד 

 פרופ' שמעון ינקלביץ', "בשער", רקטור אוניברסיטת תל- אביב לשעבר משוחח עם
מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר

 11:15 –13:00
מושב ראשון – המחקר האקדמי

במושב זה נבחן את תרומת המחקר האקדמי למאבק בפנדמיה ובפרט במגפת קוביד 19, 
ונדון בהשפעת המגפה על המחקר האקדמי העכשווי ועל מעורבות גופים ממלכתיים 

ואחרים בבחירת נושאי המחקר הנוכחיים.

מנחה פותח: 
פרופ' מנחם רובינשטיין, "בשער", מכון ויצמן למדע, גנטיקה מולקולרית

משתתפים:
פרופ' אלי וקסמן, מכון ויצמן למדע, פיזיקה, ראש צוות המומחים שמייעץ למל"ל בנושא 

משבר הקורונה
פרופ' נדב דוידוביץ', אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ראש בית הספר לבריאות הציבור וחבר 

צוות המומחים של "מגן ישראל"
פרופ' חרמונה שורק, האוניברסיטה העברית בירושלים, מדעי החיים, חברה בועדה 

"לבחינת תפקידיה של המערכת האקדמית בתמיכה במערכות קבלת החלטות בישראל 
וביטויים בעיתות משבר לאומי" של האקדמיה למדעים

פרופ' שולמית מיכאלי, אוניברסיטת בר אילן, סגנית נשיא למחקר
פרופ' סיגל אלון, "בשער", אוניברסיטת תל אביב, סוציולוגיה, ראש מכון ב.י. כהן למחקרי 

דעת קהל וחברת המרכז החדש לחקר מגפות באוניברסיטת תל אביב

דיון פתוח

 13:30 –15:00
מושב שני – תרבות והוראה אקדמית

במושב זה נדון בהתמודדות מוסדות ההשכלה הגבוהה עם אתגרי ההוראה מרחוק, 
ונקיים פאנל מומחים על שילוב הפריפריה במוסדות להשכלה גבוהה, על המודל העסקי 

של האקדמיה ועל שינוי מבנה המערכת הלימודית כולה בישראל.

מנחה פותחת:
פרופ' יהודית גל-עזר, "בשער", האוניברסיטה הפתוחה – מתמטיקה ומדעי המחשב, 

משנה לנשיא לשעבר

משתתפים:
פרופ' מימי איזנשטדט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר עפרי אילני, מכון ון ליר בירושלים, האקדמיה ע"ש פולונסקי
ד"ר ליאור זלמנסון, אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לניהול

ד"ר שרון חלבה-עמיר, אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לתקשורת
גב' חן אולמר, האוניברסיטה הפתוחה, מסטרנטית, מרכזת הוראה ומנחה

דיון פתוח

 15:15 –17:00
מושב שלישי – אקדמיה ותעסוקה

הפנדמיה טלטלה את שוק העבודה והשפעותיה צפויות להיות מעבר לתקופת המשבר 
וניתן לחזות כבר כיום התארגנות מחדש של שוק העבודה. במושב זה נבחן את תפקידה 

של האקדמיה בהכשרה לשוק העבודה העכשווי והעתידי, הן בלימודי תואר והן 
בלימודים לאורך החיים. 

פותח המושב: 
פרופ' ארנון בנטור, "בשער", מוסד שמואל נאמן, משנה לנשיא הטכניון למחקר לשעבר

יו"ר המושב:
מר אלי בוך, קרן אדמונד דה רוטשילד, מנהל פילנתרופיה

משתתפים:
פרופ' חוסאם חאיק, הטכניון, דיקן לימודי הסמכה

פרופ' רוזה אזהרי, נשיאת מכללת עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה, ירושלים
ד"ר אורנה ברי, יזמת, מדענית ומנהלת בכירה

מר רוני פרידמן, מנהל Apple ישראל
מר דוד דיסקין, בוגר צעיר: נקודת המבט של הצעירים

דיון פתוח

  17:00 –17:30
הרצאת מפתח לסיכום המושב והכנס

Life Long Learning after COVID-19: An MIT perspective
Professor Sanjay Emani Sarma, Vice President for Open Learning,
MIT - Massachusetts Institute of Technology

  17:30
דברי סיכום


