
 

 

הכנס השנתי של התכנית לדוקטורנטים מצטיינים לשנת תשפ"ב
בית ספר ג'ק ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

ימים רביעי וחמישי, 2-1 ביוני 2022, ב'-ג' בסיוון תשפ"ב
אולם ע"ש ברברה מנדל, בניין מנדל, הר הצופים

יום רביעי, 1.6.2022, ב' בסיוון תשפ"ב

התכנסות  9:30

דברי פתיחה וברכות  10:15–9:45

פרופ' ניסים אוטמזגין - דיקן, הפקולטה למדעי הרוח  

פרופ' דניאל שוורץ - ראש אקדמי, בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון   
מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

נציג הוועדה המארגנת  

מושב ראשון: גבולות מחקריים   11:45–10:15

יו"ר: ד"ר עודד נעמן  

רעות אחדות: עקרונות לקביעת זיקה בין טקסטים: מקרה הבוחן   
של חוק הבכורה בספר דברים וזיקתו למסורות יעקב בבראשית

עמרי עמירז: טווח השלילה: השפעות היסטוריות ודפוסים   
אזוריים

נועם אורן: גבולות המחקר האמפירי: על יכולת המדע לבחון את   
יעילותן של תפילות

הפסקת קפה   12:00–11:45

מושב שני: גבולות טמפורליים - הדתי והפוליטי    13:00–12:00

יו"ר: פרופ' משה סלוחובסקי  

נועם לב-אל: "האומר על ראשון - ראשון, ועל אחרון - אחרון":   
פריודיזציה וכינון סמכות בשדה הקבלה במאה השש עשרה

תמר קוג'מן: בין דת לפוליטיקה: גבולות הפוליטי במרחב   
הגרמני אחרי מהפכות 1848-9

הפסקת צהריים   14:30–13:00

מושב שלישי: כינון גבולות פוליטיים וחברתיים -    16:00–14:30
אנחנו והם

יו"ר: פרופ' מאיר חטינה  

רוני אגסי כהן: מעבר לגבול: כיבוש קונסטנטינופול כנקודת   
מפנה בהיסטוריוגרפיה העות'מאנית

אור פיטוסי: המולדת המצרית - בין בדיון לממשות: גבולותיה   
של המולדת המצרית הפיזית והמדומיינת בעשורים הראשונים 

של המאה העשרים

דינה סנדר: "חייל מזרחניק דווקא מאוד היימיש": גבולות   
חברתיים בעברית חרדית

הפסקת קפה   16:15–16:00

מושב רביעי: גבולות במרחב - גבולות פיזיים    17:45–16:15

יו"ר: ד"ר יונתן מוס  

פנינה טורן ברוארס: הגבולות המשתנים של פניקיה: יחסי   
אשור-פניקיה לאור הממצא הארכאולוגי

נתן עברון: חומת ירושלים - גבול בין ישראל לגוים ובין המנהיג   
לעמו: עיון בספר נחמיה

אניטה רייזלר: "תנו לקיסר את אשר לקיסר": גבולות במרחב   
אצל תאודורטוס מקירוס

הכנס פתוח לקהל הרחב
הזמנה זו היא אישור כניסה רגלי חד-פעמי לקמפוס

להסדרת אישור חנייה ופרטים נוספים: 
phdconference2022@gmail.com

בנושא: 

גבולות
יום חמישי, 2.6.2022, ג' בסיוון תשפ"ב

התכנסות   9:00

מושב חמישי: הגות חוצה גבולות   10:45–9:15

יו"ר: פרופ' רז חן-מוריס  

מור חג'בי: ההוגים הפוסט-אוגוסטיניים: גבולות השיח   
התיאולוגי והמציאות החברתית

שקד מרומי: גישתו של משה מנדלסון למתודות חקר   
המקרא המודרני ולמסקנותיו: חציית גבול?

מרים תומא: אחמד פארס אלשדיאק: דמות הנעה בין כמה   
עולמות: נצרות קתולית, נצרות פרוטסטנטית ואסלאם

הפסקת קפה  11:00–10:45

מושב שישי: מעברי גבולות ואזורי דמדומים  12:30–11:00

יו"ר: פרופ' נועם מזרחי  

עמרי שרת: איך אפשר לחצות את הגבול בין העולם   
האנושי לעולם האלוהי? תשובה מהמקרא וממסופוטמיה

ענבל לב-ארי: התחנה הבאה "נישואין": ארטמיס ומעברי   
הגבול של נשים בַאטיקה הארכאית והקלאסית

עומר ולדמן: איך למצוא אותְך: הגבול שבין יצירה ליוצרּה   
בשיר גנוז של אבות ישורון

הפסקת צהריים  13:30–12:30

מושב שביעי: ידיעה וידיעה עצמית  14:30–13:30

יו"ר: ד"ר מיכאל רובק  

נועם כהן: אני, אנחנו, כל-אחד: גבולות ההוויה  

מאיה לשקוביץ: סקרנות: על הגבול בין עניין ודחף  

הפסקת קפה   14:45–14:30

מושב שמיני: גבולות אזרחיים, כלכליים    15:45–14:45
ותרבותיים

יו"ר: פרופ' עמוס גולדברג  

גבריאל אבן צור: רב גבולם מגבולכם? מנהיגים   
יהודים-ילידים באלג'יריה הקולוניאלית

תום אשד: גבולות האזרחות: היוזמה להענקת   
אזרחות-זיכרון לקורבנות השואה בשנות החמישים

דברי סיכום  16:00–15:45

פרופ' גלית נגה-בנאי - ראש אקדמי, התכנית   
לדוקטורנטים מצטיינים

האיור Die ganze Welt in einem Kleberblat (Helmstadt: Jacobus Lucius 1585) לקוח מאוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית


