
09:00 התכנסות

09:30 דברי פתיחה: נילי כהן, נשיאת האקדמיה 

11:40-09:40 מסעות עבר
יושב ראש: ידין דודאי, חבר האקדמיה, מכון ויצמן למדע

תאוות הנדודים של האדם הפרהיסטורי 
אנה בלפר-כהן, האוניברסיטה העברית בירושלים 

סיפורי מסע בספר בראשית כאמצעי להבניית העבר 
נדב נאמן, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב 

נדידת עמים
רוני אלנבלום, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים 

מסעות חדשים למולדת עתיקה: מפת הדרכים של הלאומיות היהודית
ישראל ברטל, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים 

הפסקת קפה

12:00–14:00 מסעות מנטליים
יושב ראש: אבנר הולצמן, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב

גשרי הזיכרונות: מסעות בספרות העברית
לילך נתנאל, אוניברסיטת בר-אילן 

אודיסאוס בין מסע השקר המציאותי למסע המציאות השקרי: 
הקיקלופים והים התיכון

עירד מלכין, אוניברסיטת תל אביב 

מסע בין רגשות 
חגית בנבג'י, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

מסעותיו של אברהם אבולעפיה והפצת הקבלה
משה אידל, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים 

הפסקת צוהריים

15:00–17:00 מסעות ביקום 
יושב ראש: דוד הראל, סגן נשיאת האקדמיה, מכון ויצמן למדע

מקומנו ביקום 
מריו ליביו, אוניברסיטת נוואדה, לאס וגאס 

מהמרכז לפריפריה ובחזרה: מנועים מולקולריים בשירות מנועי התודעה 
מייק פיינזילבר, מכון ויצמן למדע 

רוח: מסע בעקבות תנועת האוויר על פני כדור הארץ 
שירה רוה-רובין, מכון ויצמן למדע 

חקר כדור הארץ בעזרת מסעות ימיים 
צבי בן-אברהם, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב, המרכז הישראלי לחקר הים התיכון 

אוניברסיטת חיפה

דברי סיום

18:15-17:00 המסע לתגלית
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מסעות

מדעית: האם דרך אחת מובילה
   אליה, או דרכים רבות?

       אהרן צ'חנובר, חתן פרס נובל, חבר האקדמיה,         
           הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל 

                  מגיב: ידין דודאי, חבר האקדמיה, מכון ויצמן למדע

יושבת ראש: נילי כהן, נשיאת האקדמיה

האקדמיה הלאומית הישראלית 
למדעים, כיכר אלברט איינשטיין

רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים

אנא אשרו את השתתפותכם 
אצל הגב' אביבה לוי: 

aviva@academy.ac.il

חניה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה. 

מספר המקומות באולם מוגבל. הכניסה על 

בסיס מקום פנוי.


