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התכנית לדוקטורנטים מצטיינים

כנס התכנית
לדוקטורנטים מצטיינים תשע"ג
 17-16ביוני  ,2013בניין רבין ,חדר 3001
יום ראשון 16 ,ביוני
10:00-9:30

התכנסות וכיבוד

 10:15-10:00ברכות
פרופ' ראובן עמיתי ,דיקן הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' מארן ניהוף ,ראש התכנית לדוקטורנטים
מצטיינים במדעי הרוח

 11:15-10:15מושב ראשון | מסורות ספרותיות בהודו
יו"ר :פרופ' דוד שולמן
עופר פרס ,החוג למדע הדתות
הגירוש מגן העדן הוודי? עיון בגרסאות הבראהמניות
לסיפור אורוושי ופורורוואס
סיון גורן ,החוג למדע הדתות
יאלם
במ ָל ָ
על יהלומים ואלמוגים :תחילתה של השירה ָ
 11:30-11:15הפסקת קפה

 12:30-11:30מושב שני | הקשרים רעיוניים לטקסט
הספרותי
יו"ר :פרופ' ליאונה טוקר
שלמה-דב רוזן ,החוג לפילוסופיה
The Metaphysics of Thomas Hardy’s Cohesion
of Paganism and Evolution

ציביה פרנק-ויגודה ,לימודים רומאניים
ולטינו-אמריקניים
היהודי כמטפורה :פירוק והבנייה של דמות היהודי
ביצירתו של אדמון ז'בס
 13:30-12:30הפסקת צהריים

 14:30 -13:30מושב שלישי | ארכאולוגיה :שינוי וחליפין
יו"ר :פרופ' יוסי גרפינקל
ברק מוניקנדם-גבעון ,המכון לארכאולוגיה
" ְולֹא ָהיָה ָּד ָבר ָרע ַּב ִּסיר" :כלי הבישול בדרום פיניקיה:
בין צורך כלכלי לשינוי תרבותי והתנהגותי
קתרינה שטרייט ,המכון לארכאולוגיה
Evidence of Transregional Exchange in the 6th
Millennium BC - The South Levantine Perspective

הזמנה זו מהווה אישור כניסה עם רכב לחניון הפקולטה למדעי הרוח.

 14:50-14:30הפסקת קפה

 15:30-14:50מושב רביעי | לקראת סיום הדוקטורט
יו"ר :פרופ' מארן ניהוף
דוד שטרומברג ,החוג לאנגלית
Narrative Faith: Some Concluding Thoughts
after Four Years of Work

יום שני 17 ,ביוני
 10:30-10:00התכנסות וכיבוד

 12:00-10:30מושב ראשון | הצטלבויות בשירה ובמדרש
יו"ר :פרופ' גלית חזן-רוקם
איאס נאסר ,החוג לשפה ולספרות ערבית
פטליזם והדוניזם בשירת היין הערבית הקדם-אסלאמית
הלל בייטנר ,החוג לתלמוד ולהלכה
מצטרפין זה עם זה  -המדרש והמשנה בספרי זוטא
במדבר
מיכאל לוקין ,יידיש ,פולקלור ,מוסיקולוגיה
ארבעה טורים :היסטוריה וטיפולוגיה בלחני השירים
העממיים ביידיש ובלדינו
 13:00-12:00הפסקת צהריים

 14:00-13:00מושב שני | הגות :להעריך נכון את
המציאות
יו"ר :ד"ר מיכאל רובק
יוחאי עתריה ,התכנית להיסטוריה ,פילוסופיה
וסוציולוגיה של המדע
Studying Peritraumatic Dissociation from
a Phenomenological Approach

ערן פיש ,החוג לפילוסופיה
לאילו דברים אין מחיר?
 15:00-14:00אירוע מסכם וטקס פרידה מבוגרי התוכנית

