
כינון גבולות וחצייתםכינון גבולות וחצייתם

הזמנה לכנס השנתי של
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים לשנת תשע"ז

בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

 

 

יום ראשון  28.5.2017 | ג' בסיוון
אולם ע"ש ברברה מנדל, בניין מנדל, הר הצופים

14:00-13:30  התכנסות וברכות

פרופ' אילנה פרדס, ראשת התכנית לדוקטורנטים 
מצטיינים במדעי הרוח

15:30-14:00 מושב ראשון: 
עמימות סמנטית וטשטוש גבולות

יו"ר: פרופ' עידית דורון

אהרן גלצר:  "ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵני ִאיָׁשּה להוציא את 
הסומה": עיון בדרשות סמנטיות של חז"ל ובמשמעותן

משה אלישיב בר לב: האם יש "כל" חדש תחת 
השמש? 

רמי כחלון: המסלול הפוטנציאלי: מיקרו-וריאציה 
לשונית בקצ'ואה

ה ק ס פ ה

17:15-15:45 מושב שני: חציית גבולות במסעות 
מוזיקליים וספרותיים

יו"ר: ד"ר יוסי מורי

אורי יעקב: חציית גבולות גיאוגרפיים וחברתיים 
במוזיקה שהולחנה סביב מסעי הצלב

שחר ליבנה: הכניסה אל הגן והשהיית המסע בשירת 
החלומות של דנטה ובוקאצ'ו

מירי אבישר: מסעות משחקיים: סטייה אל השוליים 
בנפשות מתות, מובי-דיק ולוליטה

ה ק ס פ ה

18:15-17:30 הרצאה:  פרופ' אלי לדרהנדלר, 
סגן הדיקן למחקר, הפקולטה למדעי הרוח

כקריעת ים סוף: מחיצות וחצייתן כמציאות 
וכאתגר בחקר ההגירה היהודית בעת החדשה

18:15 ארוחת ערב חגיגית

יום שני 29.5.2017  | ד' בסיוון 
אולם ע"ש ברברה מנדל, בניין מנדל, הר הצופים

11:30-11:15  התכנסות

13:30-11:30 מושב שלישי: מיפוי ידע: כינון גבולות וחצייתם

יו"ר: פרופ' אנה בלפר-כהן

גדי הרצלינגר: תוכנה חדשה לניתוח גיאומטרי-מורפומטרי של 
ממצאים ארכיאולוגיים

דנה שחם: צבאים, צורות, צליל וריתמוס: תאחיזת האמנויות 
לפי מקרה מן התרבות הנטופית

רעי שרירא: שינויים בפרדיגמה: ויזואליזציה של לימודי שפה 
בין ימי הביניים לעת החדשה המוקדמת

אביטל להב: טבלאות התמותה כאמצעי לכינון גבולה 
המוניציפאלי של העיר לונדון (1800-1642)

14:30-13:30 ארוחת צהריים

16:00-14:30 מושב רביעי: שמירה מול שבירה של גבולות 
אימפריאליים

יו"ר: פרופ' מיכל בירן

ים": ביטוי מקראי וגלגוליו  בּולֹת ַעּמִ דוד סבתו: "ּגְ
הפרשניים-אידאולוגיים

צ'יאו יאנג: חציית הגבולות של ידע מדעי באימפריה 
המונגולית: המקרה של עיסא המתורגמן (1308-1227) 

תמר רוזט: בציפיה קצובה: דואר, זמן ורגש במכתבי משפחה 
מהאימפריה הבריטית

ה ק ס פ ה

17:45-16:15  מושב חמישי: גבולות שנויים במחלוקת 
בפלשתינה/א"י המדנטורית

יו"ר: פרופ' הלל כהן

אלי אושרוב: דבר בשבילנו ה' לא ציווה: גבולותיה של המפה 
הפלסטינית  (1948-1920)

 Frontiers, Gates, and a War: Photography and :רבקה גרוסמן
the Image of Mandate Palestine 1939-1945

עדי לבני: "האוניברסיטה היחידה בירושלים": האוניברסיטה 
העברית והיוזמות שלא צלחו להקמת אוניברסיטה מקומית 

בפלשתינה המנדטורית  (1935-1920) 

20:00-18:00 דוקטורנטים על הבר

הזמנה זו מהווה אישור כניסה רגלית חד-פעמי לקמפוס. 
msas@huji.ac.il להרשמה ולהסדרת אישור חנייה יש לאשר השתתפות מראש במייל


