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יום רביעי - 12 במאי 

התכנסות וכיבוד קל   9:00-8:30

ברכות:   9:30 -9:00
פרופ' יעקוב שול, סגן רקטור האוניברסיטה העברית

פרופ' ישראל ברטל, דיקן הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' מיכל בירן, ראש תוכנית מלגאי הנשיא

דר' מסעוד חמדאן (אוניברסיטת חיפה)   10:45-9:30
העולם כנאראטיב פסיכו-תרבותי:   

משמעות וממשות והזיקות בין     
האמנותי לאמיתי  

 
הפסקה  11:00-10:45

12:30-11:00     מושב ראשון
"לשמע אוזן שמעתיך, ועתה עיני ראתך" (איוב מב, ה):  

המחשת המופשט והנכחת הנעדר 
יו"ר: פרופ' עדנה אולמן-מרגלית

רענן אייכלר
תפקיד הכרובים של ארון הברית לאור האמנות החזותית 

המצרית-כנענית בתקופת המקרא

יעל יונג
תאורים של כלי נשק ביחס לגוף באמנות היוונית של המאה ה- 

5 לפנה"ס

רועי אופנהיים
על הֶמֶשך המוסיקאלי - הבלתי נשמע של הנשמע

ארוחת צהריים  14:00-12:30

מושב שני  15:00-14:00
השיח הפוסט קולוניאליסטי בין הפרייה לעיקור 

יו"ר: ד"ר רות ג'יניאו

הודא אבו מוך
תרגום בהקשר פוסט-קולוניאלי: העימות כגורם משפיע 

בתרגום מערבית לעברית

לינדה אמין
 Negative Impact of the Post Colonialist Theory on the Search for
Practical Solutions: Northern Cyprus Case-study

הפסקה   15:15-15:00

מושב שלישי  16:15-15:15
בין מזרח ומערב: מפגשים ממשיים ומדומיינים

יו"ר:  פרופ' אילנה פרדס

חנן חריף
חיבת ציון ו'המזרח השמי': בנימין דישראלי ותפיסת הגזע 

היהודי-ערבי בשיח הציוני המוקדם

אפרת ברט 
ערב ומערב: השפעת המפגש עם המזרח על מלחיני הזמר 

העברי המוקדם (1920-1960)

16:30-16:15  הפסקה

16:30 – 17:30  מושב רביעי
השראה אינטר-טקסטואלית והמשכיות בין מסורות 

טקסטואליות  
יו"ר: ד"ר יהונתן גארב

ירון זיני
הקשרים הלשוניים והספרותיים שבין ספרות ההיכלות לפיוט 

הקדום

מיכאל אבשטיין
בין סונה לשיעה: סמכות פוליטית ורוחנית של ידידי האל 

(ַאְוִלַיאא) בהגות האיסמאעילית ובמיסטיקה הסונית 
האנדלוסית  

17:45-17:30 הפסקה

מושב חמישי  18:45-17:45
טקסטים קוסמוגוניים ומיתולוגיים: קשרים והירארכיות

יו"ר: פרופ' מיכל בירן 

אנדרי גומולין 
ראשית השיח הקוסמוגוני בסין הקדומה: לאו-דזה ומקורות 

ארכיאולוגיים מהמאה ה-4 לפנה"ס

יניב מסינגר
אינטר-נראטיביות של מיתוסים: קשרים שונים בין סיפורי 

בריאה וסיפורי השמדה

     יום חמישי - 13 במאי

09:00-08:50 התכנסות וכיבוד קל

09:00 - 10:00 מושב שישי
מצגי שווא פוריים

יו"ר: ד"ר מיכאל רובק

אלי פיטקובסקי 
האם מחלוקות מדומות עשויות להיות פוריות?

אבי מרזל 
שקרים קושרים

10:00 – 10:15 הפסקה

10:15 – 11:15 מושב שביעי
האלוהות בזיקותיה לברואים: בין האימננטי 

לטרנסצנדנטי
יו"ר: פרופ' כריסטוף שמידט

עמית קרביץ
צידוק צידוק האל? קאנט ובעיית התיאודיצאה

עודד פורת 
ֵסֶפר 'ַמְעָין ַהָחְכָמה' ְכִליִתי" בְּ ר ַהתַּ שֶׁ ֲעשֶׂה': "ַהקֶּ ּקּון ַהמַּ 'תִּ

11:30-11:15 הפסקה

11:30 - 12:30 מושב שמיני
קונפליקטים פוריים באופרה ובתיאטרון 

יו"ר: פרופ' רות הכהן-פינצ'ובר

רעות ברזילי
 – Thus have I, Wall, my part discharged so

חלום ליל קיץ ואנטיתיאטרליות

תהילה מישור 
דת באופרה – מקור לקונפליקט, פתח לפיוס 

12:30 - 14:00 ארוחת צהריים

14:00 – 15:30 מושב תשיעי
תרגום ויצירה בשפות יהודיות (ארמית, יידיש, ערבית 

יהודית) ובהשראתן 
יו"ר: פרופ' חוה טורניאנסקי

כריסטיאן שטאדל
שפתם הארמית של יהודי מצרים ההלניסטית כגורם בתרגום 

השבעים

אורן רומן
שתי שירות אפיות ביידיש עתיקה על ספר שופטים

רחל חסון 
קצת אלמצרי ואלריפי: סיפור עממי בערבית יהודית מאוסף 

פירקוביץ'

15:30 – 15:45 הפסקה

15:45 – 16:45 מושב עשירי
הקשרים רב-תחומיים בחקר תולדות ההלכה

יו"ר: ד"ר רמי ריינר

רחל פירסט 
נרטיביות ורטוריקה בספרות השו"ת: מתודות חדשות 

בפרשנות ההלכה

פנחס רוט
קשרים ומתחים בין תרבויות הלכתיות במערב אירופה בימי 

הביניים 

16:45 – 17:15 הפסקה

17:15 – 18:45  מושב סיכום
יו"ר: פרופ' רות הכהן-פינצ'ובר ודר' יהונתן גארב

הכניסה חופשית

הזמנה זו בצירוף תעודה מזהה מהווה אישור כניסה חד פעמי עם 
רכב לחניון מדעי הרוח ו/או אישור כניסה חד פעמי לקמפוס הר 

הצופים בימי הכנס, ה-12-13.5.2010.

פרטים נוספים באתר תכנית "מלגות הנשיא" באוניברסיטה 
www.hum.huji.ac.il  :העברית

תקצירי הרצאות בכתובת: 
/https://sites.google.com/site/hanasifellows2010


