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 2018-2017, ח"תשע, רשימת אירועים ופעילויות
 סמסטר א

 

  הרצאות:
 *חובה לכל מלגאי התכנית

 שבת מול יום ראשוןהמאבק על המנוחה: פרופ' ישראל יובל, . 1
 אולם ברברה מנדל, 12:00התכנסות בשעה , 14:00-12:30 , בין השעות2017 בנובמבר 12 ,א'יום 

 פרופ' יפעת וייס, מובלעת הר הצופים והכפר עיסאוויה. 2
 , אולם ברברה מנדל12:00, התכנסות בשעה 14:00-12:30 בין השעות, 2018 בינואר 7,  א'יום  

 

 :מפגש בנושא פוסט דוקטורט יישומי במשרדי הממשלה

 בממשל מדע יישום - ד"ר עמיר פינק, ממשק
 , אולם ברברה מנדל10:00, התכנסות בשעה 10:30-12:30, בין השעות 2017בנובמבר  27יום ב', 

 

 :וסדנאות קורסים

 רינה טלגם' בהנחיית פרופ ,"סדנה למלגאי שנה א" 30920. 1
 שנה א'בחובה למלגאי התכנית *  521 , בנין מנדל, חדר12:00-10:30', בין השעות: הימי 

 הלן לוי' גב ,"אקדמית באנגלית במדעי הרוח כתיבה" 11055. 2
 , סמס' א / ב לבחירתכם*קורס בחירה למלגאי התכנית 520 , בנין מנדל חדר14:15-12:30ד'  ימי

 שודל מיכל ר", ד"להוראה דוקטורנטים סדנה להכשרת". 3
 למלגאים בתכנית הפיילוטסגור *קורס  15:30-9:00, 2018 בפברואר 15-ו 14:00-9:00, 2018 בפברואר 8 ימי ה':

 

 :ארגז כלים

 שנה ב', פתוח לכולםבחובה למלגאי התכנית * פרופ' ברוריה ביטון אשקלוני ,""ארגון כנס אקדמי .1

 530חדר , 14:00-12:30, בין השעות 2017בנובמבר,  26 ',איום 

 לכולםב', פתוח -ים אשנבחובה למלגאי התכנית * ד"ר מיכל שודל ,"ניהול פרויקט מחקר" .2

 , אולם ברברה מנדל13:00-9:00, בין השעות 2017בדצמבר,  27', דיום 

 מר נורמן קריגר ,"התמודדות עם פחד במה".3
 .ש לתאם מול רכזת התכניתסדנאות פרטניות, מועדים לפגישות אישיות למעוניינים י

 

 :לימודי סיור

החוג לתרבות האסלאם והמזרח התיכון והחוג  ,דעאדלה מנקודת מבטו של ד"ר תאופיק לודרמלה ו
  לתולדות האמנות.

 )פרטים ימסרו בהמשך( 2017בדצמבר,  10יום  א', 
 פתוח לכולם, ב-שנים אבהתכנית  *חובה למלגאי
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 סמסטר ב
 :הרצאות

 *חובה לכל מלגאי התכנית

 פרופ' יאיר זקוביץ, הרהורים על שלבים בקנוניזציה של המקרא. 1
 , אולם ברברה מנדל12:00, התכנסות בשעה 14:00-12:30 בין השעות, 2018 במרץ 25, 'א יום

 נויותמסע בין תקופות ובין אמ -געי קינה ודממה על מות אלוהים שלושה ר, רופ' רות הכהןפ. 2

 , אולם ברברה מנדל12:00, התכנסות בשעה 14:00-12:30 , בין השעות2018 ביוני 4, 'ב יום
 

 :וסדנאות קורסים

 "תורת המשחקים", ד"ר אורי רזניק 30922 .1
 *קורס בחירה למלגאי התכנית 521 בנין מנדל חדר, 12:00-10:30ימי ב', בין השעות 

 ר זף סגל"ד", מדעי הרוח הדיגיטליים" 30921 . 2
 *קורס בחירה למלגאי התכנית 520בנין מנדל חדר , 12:00-10:30ימי ג', בין השעות 

 הלן לוי' גב ,"באנגלית במדעי הרוחכתיבה אקדמית " 11055. 3
 *קורס בחירה למלגאי התכנית 520, בנין מנדל חדר 14:15-12:30 , בין השעותד' מיי
 

 ארגז כלים:

  מר גיא אלדר ,לכנסים"ופוסטרים עיצוב מצגות ".1
 פתוח לכולם, ג-בשנים בהתכנית  *חובה למלגאי , אולם ברברה מנדל15:00-12:00 , בין השעות2018במרץ  18',איום 

 לכולם פתוחבהרשמה מראש, דנת רשות ס* שודל מיכל ר"ד, "הצגת מחקר בכנסים" .2
 025בנין מנדל חדר , 03:01-00:51 בין השעות, 2018 מאיב 6, 'א יום

 בהמשך נתנוית ינוספ אסדנפרטים לגבי ** 
 

 והיום אז ,בנגב קבע של והתיישבות נוודות

  זקצרעילית צפייה משותפת ודיון בסרט "סופת חול", בימוי: 
 , אולם ברברה מנדל11:00, התכנסות בשעה 14:00-11:30בין השעות , 2018באפריל  29 ,יום א'

 יום שלם, 2018,במאי 10 ,יום ה' ,סיור לנגב
 פתוח לכולם ,ג-אשנים בהתכנית  למלגאיחובה *

 

 :כנס סיום שנה
 )פרטים ימסרו בהמשך( 2018, ביוני 11-10

 לכל מלגאי התכניתחובה באחריות תלמידי שנה ב', *
 

 בדף הבאהמשך *
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 אורח מחו"ל: המרצ וסדנה, רצאהה
 אוניברסיטת מקגיל, קנדה., פרופ' בריאן קוון

 530בנין מנדל חדר (כולל הפסקה),  16:00-10:30, 2018 ביוני 12 ,תתקיים ביום ג' סדנה בהרשמה מראש

 , שעות ומיקום ימסרו בהמשך2018ביוני  13 ,תתקיים ביום ד'פתוחה לכל  הרצאה
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