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 2019-2020, תש"ף, רשימת אירועים ופעילויות
 סמסטר א

  הרצאות:
 *חובה לכל מלגאי התכנית

 . פרופ' ארנה קופרמן, "אתגר המגדר באקדמיה"1

 מנדל, אולם ברברה 14.15עד  13.30, בין השעות 2019בנובמבר  10יום א, 

 במועד מאוחר יותרהנושא יתפרסם , דני שוורץ. פרופ' 2

 , אולם ברברה מנדל12:00, התכנסות בשעה  14.00 - 12.30  בין השעות, 2019 בדצמבר 22, 'יום א

 "20-ה מאהסוף הב עברית אוטוביוגרפית כתיבההחיים על נייר זכוכית: ד"ר תמר הס, ". 3

 , אולם ברברה מנדל12.00התכנסות בשעה , 14.0 -12.30בין השעות   ,2020בינואר  26, 'יום א

 :וסדנאות קורסים
 רינה טלגם' בהנחיית פרופ ,"סדנה למלגאי שנה א" 30920. 1

  520 , בנין מנדל, חדר12:00-10:30', בין השעות: דימי 
 שנה א'בחובה למלגאי התכנית * 

 הלן לוי' גב ,"כתיבה אקדמית באנגלית במדעי הרוח" 11055. 2

  520 , בנין מנדל חדר14:15-12:30ד'  ימי
 , סמס' א / ב לבחירתכם*קורס בחירה למלגאי התכנית

 :כליםי ארגז
 ופרופ' רינה טלגם מארגני הכנס בשנה החולפת, בהנחיית ""ארגון כנס אקדמי .1

 , בניין מנדל.14.00-12.30, 2019 בנובמבר 24יום א, 
 ב'שנה בחובה למלגאי התכנית *

  ד"ר מיכל שודל ,"פרויקט מחקרשל ניהול אתגר ה " .2

 , בניין מנדל.13.30עד  9.30, 2019בדצמבר  11יום ד, 
 , פתוח לכולםבשנה אחובה למלגאי התכנית *

 "יציאה לפוסט דוקטורט", ד"ר גדעון טיקוצקי. 3

 , בניין מנדל.13.30עד  12.00, 2020בינואר  5יום א, 

 .ג, פתוח ומומלץ לכולם-ו שנים ב* חובה לתלמידי 

 . "יחסי מנחה מונחה", פרופ' מירב אחישר מן החוג לפסיכולוגיה4

 , בניין מנדל.14.00עד  12.30, 2020בינואר  15יום ד, 

 * חובה למלגאי שנים א עד ג, פתוח ומומלץ לכולם.

 מר נורמן קריגר ,"ושיפור יכולות ההרצאה באנגלית התמודדות עם פחד במה".5
 .ש לתאם מול רכזת התכניתפרטניות, מועדים לפגישות אישיות למעוניינים י סדנאות
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 :לימודי סיור
 "המשולש" עם ראדי עומר ילימודי ליישובסיור 

 )19.00, שיבה לקראת 7.00-(יציאה מירושלים ב , יום שלם2019 בדצמבר 8יום א, 
 פתוח לכולם, ב-שנים אבהתכנית  *חובה למלגאי

 

 סמסטר ב
 :הרצאות

  *חובה לכל מלגאי התכנית

 "?המודרני האני את הולידו נזירים של מדיטטיביות טכניקות איך" פרופ' משה סלוחובסקי, .1

 , אולם ברברה מנדל12.00, התכנסות בשעה 14.00 -12.30בין השעות  , 2020 מאיב 31יום א, 

 םסמסטריאלייקורסים 
 בחירה למלגאי התכניתקורסי * 
 ", ד"ר אורי רזניקלמדעי הרוח תורת המשחקים"מבוא ל .1

 521חדר בנין מנדל, ,  12.00 – 10.30 בין השעות ב', ימי

 ר זף סגל"ד", מדעי הרוח הדיגיטליים"  . 2
 521חדר בנין מנדל ,  10.00 -  8.30 בין השעות ימי ג',

 הלן לוי' גב ,"כתיבה אקדמית באנגלית במדעי הרוח" 11055. 3
  520, בנין מנדל חדר 14:15-12:30 , בין השעותד' מיי

 ארגז כלים:
 . הופעה בכנס בינלאומי, ד"ר מיכל שודל1

 , בניין מנדל 17.30 עד 13.30, בין השעות 2020במרץ  22יום א, 
 פתוח לכולם, בשנה אהתכנית  *חובה למלגאי

 סיור לימודי 
 הדרוזים, בהובלת עדנאן כבישי ישובייביקור בי

 )19.00, שיבה לקראת 7.00-(יציאה מירושלים ב יום שלם, 2020 במאי 3, 'יום א
 פתוח לכולם ,ג-אשנים בהתכנית  למלגאיחובה *

 :כנס סיום שנה
 17.00במאי,  25, 'ועד יום ב 12.00-במאי, החל מ 24, 'יום א

 חובה לכל מלגאי התכניתבאחריות תלמידי שנה ב', *

 מחו"ל: יםאורח יםמרצוסדנאות של  ותרצאה
 , פגישה עם פרופ' ננסי ק. מילר 14.00עד  12.30, 2020 באפריל 1, דיום 

Graduate Center, City University of New York :מחברת הספר 

My brilliant Friends; Our Lives in Feminism, Columbia University Press, New York, 2019. 
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