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 "2006פרופ' הררי, נשיא מכון ויצמן לשעבר, יהיה האורח בכנס "אינטרנט 

▪  ▪  ▪ 

של  10-נשיא מכון ויצמן לשעבר ויו"ר מכון דוידסון לחינוך מדעי, פרופ' חיים הררי, יפתח כמרצה אורח את הכנס השנתי ה

 , במלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב. 2006בפברואר  2-ו 1-איגוד האינטרנט הישראלי. כנס העשור ייערך ב

י פעילות עיקריים: המחקר העולמי בפיזיקת חלקיקים, תרומה פרופ' הררי מזוהה בציבור ובתקשורת עם שלושה תחומ

 לחינוך המדעי בישראל, וניהול מדעי וקביעת מדיניות מדעית. 

תחום המחקר המדעי של פרופ' הררי הוא פיזיקה תיאורטית של חלקיקים. במרוצת השנים נשא בתפקידי ניהול אקדמי 

ראש הוועדה לתכנון -קן מדרשת פיינברג של מכון ויצמן, יושבובהם: ראש המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, די

 ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )ות"ת( ונשיא מכון ויצמן. 

ראש -תרומותיו בתחום החינוך כוללות ייעוץ, כתיבה והנחייה של תוכניות חינוכיות בטלוויזיה הלימודית. כמו כן היה יושב

ראש -הספר התיכוניים. הוא ייסד את פרויקט החונכות פר"ח ומכהן כיושב-בבתי ועדת התוכניות וועדת המקצוע בפיסיקה

ראש הוועד המנהל של המרכז להוראת המדעים; -; יושב98ראש הוועדה שכתבה את דוח מחר -מועצת פר"ח; הוא יושב

מנהל של מכון ראש הוועד ה-ראש הוועד המנהל של חמד"ע, מרכז לחינוך מדעי בתל אביב ומייסד ויושב-מייסד ויושב

 דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן. 

אוניברסיטאי )מחב"א( והניח את היסודות לרשת תקשורת -בתקופת כהונתו כיו"ר ות"ת, הקים את מרכז החישובים הבין

 המחשבים האוניברסיטאית. 

( ובתארי 1989פרס ישראל )( ו1976(, פרס רוטשילד )1973עבודתו המדעית זיכתה אותו בפרסים רבים, בהם פרס ויצמן )

זכה במדליית הרנאק, אות הכבוד הגבוה ביותר של מכוני מקס  2001דוקטור כבוד מאוניברסיטאות בארץ ובעולם. בשנת 

 . 1978פלאנק. הוא חבר האקדמיה הישראלית למדעים מאז 

קידום האינטרנט בישראל, איגוד האינטרנט הישראלי הוא עמותה ללא מטרת רווח, והוא משמש כגוף התנדבותי שמטרתו 

 וככזה פועל לקידום מטרות ציבוריות החשובות לכלל האוכלוסייה. 

(, רישום IIXהאיגוד מעורב כיום בנושאים רבים הקשורים לאינטרנט בישראל, דוגמת תפעול מחלף האינטרנט הישראלי )

השלישי ולבעלי מוגבלויות, צמצום  , עידוד ותמיכה בקבוצות משימה בנושאי אינטרנט לגילilשמות מתחם תחת סיומת .

 הפער הדיגיטלי וייצוג ישראל בפעילויות בינלאומיות. 

החברות באיגוד האינטרנט הישראלי פתוחה לכל אדם, וחברים בו מאות חברים מתחומי עיסוק שונים ומגוונים: אקדמיה, 

 תעשיה, עסקים, רפואה, חינוך וכד'.


