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SYMPOSIUM

Le Collège de France à l’Université de Tel-Aviv
A l’occasion de la signature de la convention entre
le Collège de France et l’Université de Tel-Aviv en juin 2018
14h00–14h15

Allocutions de bienvenue
Prof. Raanan Rein, Vice-président, Université de Tel-Aviv
Prof. François Heilbronn, Président de l’Association
française de l’Université de Tel-Aviv

14h15–14h45

Prof. Alain Fischer, Chaire de Médecine expérimentale,
Collège de France
« Santé et immunologie : évolution des pathologies,
pathologie de l’évolution »
Modérateur : Prof. Bernard Attali, École Sagol de
Neuroscience, Département de Physiologie et de
Pharmacologie, Faculté de Médecine Sackler,
Université de Tel-Aviv

14h45–15h15

Prof. Antoine Compagnon, Chaire de Littérature moderne
et contemporaine, Collège de France
« La littérature, accélérateur d’innovation »
Modératrice : Prof. Ruth Amossy, Coordinatrice de
ADARR (Analyse du Discours, Argumentation, Rhétorique),
Université de Tel-Aviv

15h15–15h45

Pause-café

15h45–16h15

Prof. François Héran, Chaire Migrations et Sociétés,
Collège de France
« Science et sens commun dans le débat public sur les
migrations »
Modérateur : Prof. Noah Lewin-Epstein, Directeur du
Programme d’Études des Migrations, Faculté de Sciences
Sociales Gershon Gordon, Université de Tel-Aviv

16h15–16h45

16h45–17h00

Prof. Philippe Aghion, Chaire d’Économie des Institutions,
de l’Innovation et de la Croissance, Collège de France
« La montée des rentes et le déclin de la croissance »
Modérateur : Dr. Ofer Setty, École d’Économie Eitan
Berglas, Université de Tel-Aviv
Mme Hélène Le Gal, Ambassadrice de France en Israël
Allocution de clôture

Le jeudi 16 mai 2019, 14h00–17h00
Malka Brender Hall of Justice, Faculté de Droit Buchmann
Entrée Porte Ramniceanu (4) Campus de l’Université de Tel-Aviv
Parking près de l’auditorium Smolarz
Symposium en français avec traduction simultanée en hébreu

הקולז' דה פרנס מתארח באוניברסיטת תל אביב
לרגל חתימת הסכם שיתוף פעולה
2018 בין קולז' דה פרנס ואוניברסיטת תל אביב ביוני
דברי ברכה
 אוניברסיטת תל אביב, סגן נשיא,פרופ' רענן ריין
 נשיא אגודת הידידים,פרופ' פרנסואה היילברון
הצרפתית של אוניברסיטת תל אביב

14:15–14:00

, מופקד הקתדרה לרפואה ניסיונית,פרופ' אלן פישר
קולז' דה פרנס
, אבולוציה הפתולוגיות:בריאות ואימונולוגיה
.הפתולוגיה של אבולוציה
, בית הספר סגול למדעי המוח, פרופ' ברנרד אטלי:מנחה
,המחלקה לפיזיולוגיה בבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

14:45–14:15

 מופקד הקתדרה לספרות,פרופ' אנטואן קומפניון
 קולז' דה פרנס,מודרנית ועכשווית
הספרות – חממה של חדשנות
 מתאמת קבוצת המחקר, פרופ' רות עמוסי:מנחה
,) רטוריקה, ארגומנטציה, (חקר השיחADARR
אוניברסיטת תל אביב

15:15–14:45

הפסקת קפה

15:45–15:15

, מופקד הקתדרה להגירה וחברה,פרופ' פרנסואה הרן
.קולז' דה פרנס
השימוש במדעים ובשכל הישר בדיון הציבורי בהגירה
 מנהל התכנית,אפשטיין- פרופ' נח לוין:מנחה
 הפקולטה למדעי החברה,הבינלאומית ללימודי הגירה
 אוניברסיטת תל אביב,ע״ש גרשון גורדון

16:15–15:45

, מופקד הקתדרה לכלכלת מוסדות,פרופ' פיליפ אגיון
 קולז' דה פרנס,חדשנות וצמיחה
ירידת הצמיחה ועליית הרנטות
, ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס, ד"ר עופר סטי:מנחה
אוניברסיטת תל אביב

16:45–16:15

 שגרירת צרפת בישראל,גב' הלן לה גל
דברי סיכום

17:00–16:45

17:00–14:00 ,2019  במאי16 ,יום חמישי
 הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן,אולם כס המשפט ע״ש מלכה ברנדר
 קמפוס אוניברסיטת תל אביב,)4 הכניסה משער רמניסיאנו (שער
חניה ליד אודיטוריום סמולרש
הכנס יערך בצרפתית עם תרגום סימולטני לעברית

