
מתכבדים להזמינך

לכנס השלישי של תוכנית הדוקטורנטים 
המצטיינים

מסעות
האוניברסיטה העברית בירושלים

רביעי וחמישי, ל‘ בניסן-א' באייר, תשע"א 
5-4 במאי 2011

בית מאירסדורף, חדר 405, קמפוס הר הצופים 

לפרטים נוספים גלשו לאתר הכנס -  
http://sites.google.com/site/pfc2011huji

הזמנה זו בליווי תעודה מזהה מהווה אישור כניסה חד 
פעמי לאוניברסיטה העברית בירושלים, 

קמפוס הר הצופים

הכניסה לרכבים לחניון ביה"ס לחינוך/בית מאירסדורף  
דרך חניון הפקולטה למדעי הרוח

תודתנו להנהלת הגן הבוטני, קמפוס הר הצופים

הפקולטה למדעי הרוח
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים - מלגות הנשיא



 

יום רביעי, א' באייר תשע"א (4.5.11)
08:45 - 09:00  התכנסות 

09:00 - 09:15 ברכות
פרופ' מנחם בן-ששון, נשיא האוניברסיטה העברית 

פרופ' ראובן עמיתי, דיקן הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' מיכל בירן, ראש התכנית לדוקטורנטים מצטיינים - תכנית 

מלגות הנשיא
 

  11:00 - 09:30
מושב ראשון - מסע והלא-נודע/יו"ר - פרופ' מנחם בן-ששון

לובה דייכין, "מסע להקטנת אי-הוודאות: למידה אוטומטית של 
חוקיות האינפוט משנה את הפעלת המרחב המוחי" 

אריאל מלינסקי-בולר, "הולכים אל הלא נודע: היציאות 
הפרהיסטוריות מאפריקה. מסע מנקודת מבט אבולוציונית 

לאתנוגרפית ובחזרה"
שמיר יגר, "מסע בעקבות שמועה: עיצוב תודעה בגרמניה הנאצית" 

 

הפסקת קפה
 

13:00 - 11:30
מושב שני - היציאה למסע: עקירה/ יו"ר - ד“ר מנואלה קונסוני

אורי דוידוביץ', "ארכיאולוגיה של מפלט קדם-היסטורי: מדבר יהודה 
בתקופה הכלקוליתית"

יונתן סטבסקי, "שתיקות וזעקות שבר: תלאותיה של הצדיקה 
בספרות ימי הביניים והשפעתן על הקורא"

אור חסון, "בדרך הלא נכונה: על תפיסת השגעון וסטיות אחרות 
בספרדית של תור הזהב"

 

13:00 - 14:30 ארוחת צהריים
 

 16:00 - 14:30
מושב שלישי - בין מסע לשינוי/ יו"ר - פרופ' ישראל י. יובל

דרור קוכן, " 'בכל מקום שבו אניח את הכובע שלי, זהו ביתי': מסעות 
של מהגרים במרחב העירוני ויצירת זהות מרחבית במגה-ערים בסין 

העכשווית"
יונתן ליבנה, "היסטוריונים מהגרים באימפריה הרומית המזרחית"

הלל בן-ששון, "מסע בדמיון דתי: שלש תחנות בטבע האל"
 

17:30 - 16:30
קונצרט מוסבר: "דרך המוסיקה - רביעיית כלי קשת"

כינורות: הגר מעוז, הילה ליפשיץ
ויולה: לאה קורצ'מני

צ'לו: גלעד ארנון
בתכנית - פרקים מתוך הרביעייה האמריקאית מאת דבוז'אק, הרביעייה 

מאת דביסי ועוד. הקונצרט ייערך בגן הבוטני בהר הצופים.

יום חמישי, ב' באייר תשע"א (5.5.11)
08:30 - 09:00 התכנסות

09:00 - 10:00 הרצאת פתיחה/ יו"ר - פרופ' רוני אלנבלום
פרופ' רן נתן, "מסעות מופלאים של בעלי חיים וצמחים"

 

11:45 - 10:15
מושב רביעי - מושגים נודדים: מסע כשינוי משמעות/יו"ר - פרופ' רוני 

אלנבלום
מיכל מרמורשטיין, "בחזרה לעתיד: על גלגול שם הצורה 'אל־מֻצָ'ארִע'  

مضارِع במסורת הדקדוק הערבי" 
נעמה א. ארום, "מ'כלב טיבטי' ל'צבא אללה' - מסע הכיבוש המונגולי 

דרך שני קטעי מקורות" 
גיל שגיא, "אופטימיות במתמטיקה: המנהרה שטופת אור ואין לה קצה"

 

הפסקת קפה
 

14:00 - 12:00
מושב חמישי - ספקנות במסע / יו”ר - פרופ' דוד שולמן

רן לנצט, "ללכת לאיבוד בין הנחות למסקנה: ספקנות ביחס להוכחות 
ארוכות" 

יקיר פז, " ’ספר הדיו של האלים‘ - מסעותיו השמימיים של חצי 
אדם-חצי ספר“

דוד שטרומברג, "ממספר בלתי אמין לאמונה נרטיבית“ -
”From  Unreliable Narrator to Narrative Faith“ (באנגלית)

ערן ליש, "מסע אל הבית: הוויה והתהוות בראי אי-השניות"
 

14:00 - 15:00 ארוחת צהריים
 

 17:00 - 15:00
מושב שישי - סוף הדרך - מסע במבט לאחור/ יו“ר - פרופ' ריכב רובין

אמיר גלילי, " 'לדובב שפתי ישנים': תהליכי נדידה והגירה דרך בתי 
קברות בדוויים בנגב"

גלי דרוקר בר-עם, ”מהגרים, פליטים או עולים חדשים? מרכז חדש של 
תרבות יידיש בתל אביב,  1968-1948" 

מיכאל שנקר, "נימבוס: מסעו של מוטיב איקונוגראפי בזמן ובמרחב" 
מיכל בירקנפלד, " 'הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות' - המעבר 

לחקלאות בראי הזמן"
 

הפסקת קפה
 

 18:30 - 17:30
סוף מסלול - מושב שולחן עגול/ יו“ר - פרופ' מיכל בירן ופרופ' רות פיין

מתדיינים: 
פרופ' גלית חזן-רוקם

פרופ'  מארן ניהוף
פרופ' רן נתן


