הכנס השנתי של התכנית לדוקטורנטים מצטיינים לשנת תשע"ט
בית-ספר ג'ק ,ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

במה דברים אמורים?

הגלוי והנסתר בטקסט ובחומר
ראשון-שני 27-26 ,במאי  ,2019כ"א-כ"ב באייר תשע"ט
אולם ע"ש ברברה מנדל ,בניין מנדל ,הר הצופים

יום ראשון ,26.5.19 ,כ"א באייר תשע"ט
09:00
9:30-10:00

התכנסות
דברי פתיחה וברכות:

פרופ' ישראל יובל ,ראש אקדמי של בית-ספר ג'ק,
גוזף ומורטון מנדל
פרופ' רינה טלגם ,ראשת התכנית לדוקטורנטים
מצטיינים
ד"ר תמר אברמוב ,יועצת בכירה לנשיא קרן מנדל
10:00-11:30

מושב ראשון
יו"ר :ד"ר נפתלי משל
אלה טוביה :מהלך אחד ותכנים רבים לו  -על תופעת
המהלכים הדיאלקטיים המקבילים בתלמוד הבבלי
אביגיל ארוונה :להגדיר מחדש את הברית -
אלוזיות לישעיה בספרות החיצונית
שרגא ביק :לבקש על הצרכים :התפילה בין עליונים
לתחתונים בפרק השלישי בבבלי ברכות

11:30-11:45

הפסקת קפה

11:45-13:15

מושב שני
יו"ר :ד"ר מיכל מרמורשטיין
שין-ג'י פרנג :פענוח התרגום הארמי לאיכה והשפעתו
יונתן נגב" :מותר לקלל" :עיון באיגרתו של עלי אלכרכי
)"משבי האלוהות שבגידוף האלילות והשטנות"(
התומכת במנהג השיעי של גידוף הסונים
אלנתן חן :פילולוגיה בת אלף  -אם המדעים לגילוי
הנסתר בטקסט

13:15-14:00

הפסקת צהריים

14:00-15:30

מושב שלישי
יו"ר :ד"ר ארנון לוי
יונתן נחנסוןDifferent Memory Systems are :
Not Different Memory Kinds
מיה ענברThe Temporal Structure of Intonation Units :
אליאס סלפטיThe Right to Democratic Assistance :
and the Value of Autonomy

15:30-15:45

הפסקת קפה

15:45-17:15

מושב רביעי :מושב עמיתי סכוליון
דברי פתיחה:
יו"ר :ד"ר אור חסון
פרופ' דני שוורץ ,ראש אקדמי ,מרכז מנדל סכוליון
ד"ר תמר אברמוב ,יועצת בכירה לנשיא קרן מנדל
ד"ר יהונתן ורדי :מבגדד לגרנדה ,מערבית לעברית:
מאבו נואס למשוררי ספרד
ד"ר קרלה בריץJohn Milton’s Samson Agonistes :
and the Problem of Genre

17:15-19:00

קבלת פנים ומופע" :שוברים שתיקה -
פואטרי סלאם אקדמיה"

יום שני ,27.5.19 ,כ"ב באייר תשע"ט
09:30
10:00-11:15

התכנסות
דברי פתיחה וברכות:
פרופ' ברוריה ביטון אשקלוני ,ראשת הרשות
לתלמידי מחקר
פרופ' מיכאל סיגל ,דיקן הפקולטה למדעי הרוח
מושב חמישי
יו"ר :פרופ' ברוריה ביטון אשקלוני
עופר פוגורלסקי :קפנדריא במדבר :צליינים בנגב
בשלהי העת העתיקה
נטע אמיר :מרחב קדוש בסביבה עירונית משתנה:
התהוות דרך הייסורים בירושלים

11:15-11:30
11:30-13:15

הפסקת קפה
מושב שישי
יו"ר :פרופ' רז חן-מוריס
לנה דובינסקי :מבט אל תלת המימד :ללמוד את
חרותת "המרכבות" בתמנע מפרספקטיבה
טכנולוגית
יהונתן נאה :לדעת חיים של אחרים:
חשיפה וחופש ברומן הרועים של סרוואנטס
נעמה בר-איתן" :פתי מאמין לכל דבר" ו"בכל
זאת פורחת השקדייה"  -על שתי תחבולות פואטיות
האיִ ן ביֵ ש בשירתו של טוביה ריבנר
לייצוגו של ַ
טוביה ביטרליThe Lore of the Machine :

13:15-14:15

הפסקת צהריים

14:15-15:45

מושב נעילה לכבוד פרופ' ישראל יובל
יו"ר :פרופ' ישראל יובל
עמית לוי :ערבית מדוברת? מזרחנות כנקודת מפגש
אינטלקטואלית בין ערבים ויהודים בתקופת המנדט
לילי אילן :גן עדן אבוד :הגליל המערבי בשנות
החמישים
מעיין רווה :השלכותיה של השתיקה  -הארץ
המובטחת בתיאולוגיה נוצרית-פלסטינית
דברי סיכום :פרופ' רינה טלגם

15:45-16:15

המעוניינים באישור כניסה עם רכב ,דרך שער בצלאל,
מוזמנים למלא את פרטיהם כאן

