
 

 

 

 

 

 
 אירועים נוספים במהלך מושב חבר הנאמנים – 6-8/6/2016

 

 * כל האירועים יתקיימו בשפה האנגלית, אלא אם צוין אחרת.

 2017ביוני  4 יום ראשון, י' בסיון תשע"ז, 

 הפקולטה למשפטים - אזרחית בנושא "זכויות נשים בישראל" חברה-ממשל-מפגש אקדמיה 15:00-09:30
 )למוזמנים בלבד(

 מגדל אשכול, 30קומה מצפור אביבה וסמי עופר, 
 

  2017ביוני  5יום שני, י"א בסיון תשע"ז, 

 המרכז לחקר הביטחון הלאומי )יום העיון בשפה העברית( - יום עיון בנושא "החוסן הלאומי"   09:00
 

, מקבל התואר ד"ר דניאל ב' שפירו השגרירבהשתתפות במסגרת יום העיון יתקיים דו שיח   14:45
   הלאומיראש המרכז לחקר הביטחון , דן שיפטןוד"ר  לפילוסופיה לשם כבוד

 )דו השיח בשפה האנגלית עם תרגום סימולטני לעברית(

 " פרספרקטיבה אישית -חוסן לאומי , הרמטכ"ל לשעבר: "בני גנץ מיל'(רא"ל )הרצאת אורח:   16:30
 (אנגליתעם תרגום סימולטני ל עבריתבשפה ה ההרצאה) 

 אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

מהכחשת שואה : מקבלת התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד, א' ליפשטדט דבורה' פרופהרצאת    0041:-0021:
 קישור להזמנה חדשה"לאנטישמיות 

 
 בניין חינוך, קומת הכניסה, 363חדר 

 "אבחון מחלות  :, מקבל התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבודפרופ' חוסאם חאיקהרצאתו של   18:00-16:00
 קישור להזמנה העברית()ההרצאה בשפה באמצעות טכנולוגיות לבישות חכמות" 

 
 מועדון מעונות הסטודנטים, קמפוס האוניברסיטה

 

  2017ביוני  6יום שלישי, י"ב בסיון תשע"ז, 

 , גימבלט-פרופ' ברברה קירשנבלטכיתת אמן בחוג לתיאטרון בהשתתפות    12:00-10:00
 לפילוסופיה לשם כבוד  התואר ד"ר מקבלת

 המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט

 

  , מקבלת התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד:קרן ליבוביץ'הרצאתה של    16:00-14:15

 קישור להזמנה בשפה העברית( )ההרצאה" כך חזרתי ללכת –"סיפור אישי 

 מגדל אשכול, 30קומה מצפור אביבה וסמי עופר, 
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 , מקבל התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד:  פרופ' קלאוס מ' שוואבהרצאת   18:15-17:30
 קישור להזמנה כה התעשייתית הרביעית"המנהיגות במהפ"

   והרטה עמיר ע"ש שמואלהפקולטה למדעי החברה  מתחם, 9מצפור רבין, קומה 

 

 

  2017ביוני  7יום רביעי, י"ג  בסיון, תשע"ז, 

 

אוניברסיטת טקסס , פרופ' ארוינד סינגהלו הציבורביה"ס לבריאות , אדלסבורג-גסר ענת ר"ד הרצאת 11:45-10:15
 בנושא:   (UTEP)באל פאסו 

Entertainment‐Education, Public Health and Social Change: Present and Future Prospects"" 

 קישור להזמנה
 ראשי בניין, 625 חדר

 

)תיעוד השחזור של בית הכנסת היהודי העתיק במוזיאון לתולדות  "Raise the Roof"הקרנת הסרט    16:00-14:15
 קישור להזמנה  גימבלט-פרופ' ברברה קירשנבלטיהודי פולין בוורשה( ודיון בהשתתפות 

 , בית הסטודנט ע"ש האטר101אודיטוריום 

 

 

 2017ביוני  8יום חמישי, י"ד בסיון, תשע"ז,  

 "Graph Coloring: Local and Global" מאוניברסיטת תל אביב בנושא: פרופ' נגה אלוןהרצאת   00:10-04:10

, לכבוד המחשב במדעי תחומי בין חקרלמ רוטשילד-קיסריה מכוןההרצאה מהווה חלק מכנס מטעם 

  של פרופ' אילן נוימן. 60-יום הולדתו ה

 570חדר  ,בניין חינוך, CRI-קיסריה רוטשילד  ןמכו

 

 הפקולטה למשפטים – כנס "מדיניות מס ומימון ציבורי" לכבוד פרישתו של פרופ' יוסף אדרעי 19:30-15:30
 קישור להזמנה

 מגדל אשכול, 30קומה מצפור אביבה וסמי עופר, 
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