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מלגות מחייה דו-שנתיות
לנרשמים ללימודי מוסמך

בשנת הלימודים תשע"ו (2016-2015)בשנת הלימודים תשע"ו (2016-2015)

המרכז לחקר הנצרות מעניק מלגות מחיה 
דו-שנתיות לנרשמים/ות בשנת הלימודים  
המחקרי  במסלול  מוסמך  ללימודי  תשע"ו 
מתחומי  באחד  להתמחות  המבקשים/ות 

העניין של המרכז לחקר הנצרות:
הברית החדשה, הנצרות הקדומה,     

ספרותה והקשריה היהודיים.
הנצרות בארץ ישראל     

(בכל התקופות ובכל התחומים).
הנצרות המזרחית.    

יחסי יהודים-נוצרים.    
    

כללי הזכאות:

את  יסיימו  אשר  לתלמידים/ות  מיועדת  המלגה     
תשע"ה  הלימודים  בשנת  הבוגר  לימודי 
מוסמך  לתואר  להירשם  ומתעתדים/ות 
תשע"ו  הלימודים  בשנת  העברית  באוניברסיטה 
אשר  המחקרי;  במסלול  מלאה  לימודים  לתוכנית 
 ;90 לפחות  היה  הבוגר  בתואר  ציוניהם/ן  ממוצע 
שפת  תשע"ו  הלימודים  בשנת  ילמדו  ואשר 
(כגון:  התתמחות  לתחום  בהתאם  מקורות 

יוונית, לטינית, סורית, ערבית).

מועמדותו/ה  את  להגיש  התלמיד/ה  על    
להגשת  המקוונת  המערכת  באמצעות 

מועמדות למלגות
 (http://scholarships.huji.ac.il) 

ולצרף שם את המסמכים הבאים: 

(ניתן להוריד  [1] טופס בקשה מלא   
את הקובץ במערכת המקוונת); [2] 
קורסי  של  מעודכן  ציונים  גיליון 
לימודים  תוכנית   [3] הבוגר; 
הלימודים  לשנת  משוערת 
זכאות  אישור    [4] תשע"ו; 

לתואר בוגר ממזכירות החוג; 
[5] מכתב המלצה אשר יישלח ישירות ע"י

הממליץ לפי המנגנון המתואר במערכת המקוונת.

ומכתב  המועמדות  להגשת  ן  אחרו מועד     
תינתן  תשובה   .31/8/2015 ההמלצה: 
המועמדות  ספטמבר.  חודש  במהלך  למועמדים 
תישקל רק לאחר קבלת מכתב ההמלצה. קבלת 
בוגר  לתואר  זכאות  בהצגת  מותנית  המלגה 
ממזכירות החוג, הרשמה לתואר מוסמך במסלול 
המחקרי בראשית שנת הלימודים תשע"ו, והצגת 
תכנית לימודים מעודכנת מתום תקופת השינויים. 
בהגשת  מותנית  השנייה  בשנה  המלגה  קבלת 
מציאת  ציונים,  אחד),  (עמוד  התקדמות  דו"ח 

מנחה, וגיבוש נושא לעבודת מחקר.

האוניברסיטה העברית בירושלים, 
הפקולטה למדעי הרוח, הר הצופים, ירושלים 91905  

www.csc.org.il / csc@mail.huji.ac.il 
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הפקולטה למדעי הרוח

האוניברסיטה העברית בירושלים

אמנות הפולחן ופולחן האמנות

יום חמישי, 16 במרץ, 2017
אודיטוריום ע”ש ברברה מנדל, בניין מנדל, קומה 4

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לתולדות האמנות
מרכז מנדל סכוליון למחקר רב-תחומי במדעי הרוח והיהדות

16:00-14:30  מושב שלישי 

Chair: Elisheva Revel-Neher, The Hebrew University of 
Jerusalem
Assaf Pinkus, Tel Aviv University
Transformations in Wood: Between Sculpture and 
Painting in Late Medieval Devotional Objects in 
Germany
Orly Senior Niv, Tel Aviv University
The Re-use of Porphyry in the Liturgical Space - 
Traditio or Renovatio
Anastasia Keshman W., The Van Leer Jerusalem 
Institute
The Besançon Rose Altar - A Reminder from  
a Never Existed Past
Vardit Shotten-Hallel, The Hebrew University 
of Jerusalem
An Altar Conversion: From Atlit Castle to  
Church of All Hallows in London

17:00-16:30  הפסקת קפה
18:00-17:00  מושב סיום

Chair: Galit Noga-Banai, The Hebrew University of 
Jerusalem
Bissera V. Pentcheva, Stanford University
Glittering Eyes: Animation in the Byzantine Eikōn 
and the Western Imago

הכנס השנתי העשירי של אימגו - העמותה הישראלית לתרבות חזותית בימי הביניים

9:50-9:30  קבלת פנים 

11:00-9:50 מושב פתיחה

יו”ר: שרית שלו-עיני, האוניברסיטה העברית בירושלים

ביאנקה קוחנל,  האוניברסיטה העברית בירושלים
פסיפסי הקיר בכנסיית המולד בבית לחם – מניפסט צלבני

11:15-11:00  הפסקת קפה

13:15-11:15  מושב שני

 Westfälische Wilhelms-Universität ,יו”ר: קטרין קוג’מן-אפל
Münster

לוטם פינצ’ובר, האוניברסיטה העברית בירושלים
יש)נ(ו או איננו: פסלי ישו המת כאובייקט פולחני בימי הביניים

פנינה ארד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המרת המרחב וזיכרון תרבותי: כנסיית כל הקדושים בוויטנברג

מרגו סטרומזה-אוזן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
“אחיה את מותו של אישי כל יום מחדש”: איורי התפילה 

למתים כמנוע זיכרון

צבי אורגד, אוניברסיטת בר-אילן
 עיצוב כתובות של שירת מענה על קירות בתי כנסת בגרמניה

במאה השמונה-עשרה

14:15-13:15 הפסקת צהרים

14:30-14:15 אסיפת חברי אימגו

Archangel Michael, Tesoro di San Marco. Photo: Bissera V. Pentcheva


