הכנס השנתי של התכנית למסטרנטים מצטיינים ,מחזור תשפ״א
בית ספר ג׳ק ג׳וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

ביכורים וביקורות

ימים ד׳-ה׳ 23-22 ,ביוני2022 ,
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יום חמישי 23 ,ביוני

יום רביעי 22 ,ביוני
12:15

התכנסות

9:45

12:30

דברי פתיחה וברכות

14:30-13:00

עמיר לקח-אביבי  : Quasi un Concertoציטוט
ודימוי בקונצ׳רטו לצ׳לו ופסנתר ( )1981של יוסף
ברדנשווילי
ירדן שינדלר  : I'm Not Your Codeבחינת
חילופי קוד בכיתת אולפן לדוברי ערבית
טאילי הרדימן לעומק ולרוחב :המרחב החברתי
כמרחב גאולוגי בהגותה של הריאט מרטינו

 11:30-10:00נעה גולדברג כלי שיחין  -אין דרכן להשתבר
ביחס לאובייקט דניאל ביננבוים משחקי הרכבה :טיעון בעד
יו״ר :פרופ׳ דניאל שמרנות אונטולוגית לגבי קיומם של אובייקטים
מורכבים
שוורץ
דניאל אברין התפתחות הקופולה בלאדינו במבט
סינכרוני ודיאכרוני

מתוך ציטוט
יו״ר :פרופ׳ רות
הכהן-פינצ׳ובר

15:00-14:30

הפסקת קפה

 16:30-15:00סוזאן אבראהים כפיפות ופרשנות :פרשנות נשית
למול הפעולה במצבים של פסיביות קיצונית
יו״ר :פרופ׳ לואיז גיא דולב כוריאוגרפיה אקוטית :על אנסתזיה
כפוטנציאל כוריאוגרפי ועל הכוריאוגרפיה
בית לחם
הכירורגית של חדר הניתוח
ניצן ישראלי המחאה העירומה :התערטלות נשית
כפרקטיקת התנגדות אזרחית
17:00-16:30

הפסקת קפה

12:00-11:30

הפסקת קפה

13:30-12:00

אודיאה גבאי החוויה התיאטרופונית :קרובה
רחוקה של התיאטרון המערבי
שיר ונטורה זנות ונאורות בפריס של המאה ה18-
אורן סלע החיפוש אחר שפת הבלוז :מבוב דילן
לאהוד בנאי

לצד המדיום
יו״ר :פרופ׳ משה
סלוחובסקי
14:30-13:30

ארוחת צהריים

16:00-14:30
יו״ר :פרופ׳ אורי
גבאי

אביאל אסטנובסקי אגדת הנסיך סיאווש
במסורת העממית הפרסית
עמי אסיאג התפילות הקדומות בעולם :הקורפוס
מגירסו
חנה קופר אנטישמיות רומנטית :היהודיה הנאווה
האמריקאית במאה ה19-

18:30-16:30

נאנוק איש הצפון ( :)1922הקרנה וסימפוזיון

דרך דמות

מקץ מאה
20:00-18:30

ארוחת ערב ומסיבת סיום

הדימוי באדיבות עמר תומא גרוסוסר

 18:00-17:00רז עמיתי פרייס סיפור דוד והתהום :הארכיאולוגיה
לאור ההשוואה של המיתוס
יו״ר :ד״ר יקיר פז מנחם טייטלבאום חומרים תנאיים בבראשית
רבה ומקבילותיהם

התכנסות

