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דברי ברכה 
מאת פרופ' ישראל יובל, הראש האקדמי הראשון של סכוליון 

)תשס"ב-תשע"א( וכעת הראש האקדמי של בית ספר ג'ק, ג'וזף 

ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

עשור לסכוליון תשס"ג-תשע"ב
 תערוכת פוסטרים זו, אשר הוצגה בבנין רבין בין נובמבר 2012 וינואר 2013, נועדה 

לציין את העשור הראשון של קיומו של מרכז סכוליון. סכוליון הוקם בשנת תשס"ג 

ביוזמת פרופ' מנחם מגידור )נשיאה לשעבר של האוניברסיטה העברית( ומר מורטון 

מנדל ובתמיכתה הנדיבה של קרן מנדל. המרכז שואף לטפח מצוינות במחקר 

בין-תחומי. בעשור הראשון לקיומו, בו נוהל אקדמית ע"י פרופ' ישראל יובל, סכוליון 

הוקדש למדעי היהדות ושקד על הרחבת אופקיהם המקצועיים והתחומיים. עם 

פתיחת העשור השני הורחב המנדט של סכוליון והוא פונה כעת לכל הקשת של מדעי 

הרוח. סכוליון גם שואף ליצור דפוסי עבודה של קהילייה אקדמית חיונית ויצירתית.  

 במסגרת המרכז עובדים בכל עת שלושים חוקרים, בשתי מסגרות: 

1. קבוצות מחקר רב-תחומיות. כל שנה נבחרת קבוצת מחקר למשך שלוש שנים, כך 

שפועלות בכל עת שלוש קבוצות. הקבוצות נבחרות בהליך תחרותי על פי תכניות 

המחקר שהן מגישות. בכל קבוצה ארבעה חוקרים בכירים, מתחומים ומקצועות 

שונים, וארבעה תלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית. לעתים קרובות מצטרפים, 

לפרקי זמן שונים, גם חוקרים נוספים מחו"ל או מאוניברסיטאות ישראליות אחרות. 

2. מלגאי מנדל. כל שנה נבחרים שני בתר-דוקטורנטים מצטיינים מהארץ או מחו"ל. 

הם נבחרים לתקופה של שלוש שנים, כך שבכל עת יש שישה מלגאים בסכוליון. 

חוקרים אלה מקדישים את זמנם למחקר וגם מלמדים בחוגים שונים, וכך משלימים 

את הכנתם לקריירות באקדמיה. 

התערוכה נועדה לאפשר לפוקדיה לעמוד על הסוגיות שבהן עסקו הקבוצות 

והחוקרים של סכוליון במהלך העשור הראשון שלו, וגם להתרשם במשהו מהישגיהם 

- כגון עבודות הדוקטור הרבות שהושלמו בין כותלי המרכז; המשרות האקדמיות 

היוקרתיות שאליהן הגיעו מלגאי מנדל רבים; ששת הספרים של קבוצות המחקר, 

שראו אור ב"ספריית מנדל-סכוליון"; ועוד. כמו כן מצביעה התערוכה אל עבר המשך 

העשור השני של המרכז, אשר במהלכו גם יעבור המרכז למשכנו החדש כנדבך מרכזי 

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

 אנו מודים מקרב לב לעמרי בן ארצי ויעל גור אשר עצבו ויצרו את התערוכה, ולג’ניס 

בן-דוד, אשר עצבה והפיקה את החוברת. אשרינו שאנו זוכים לעבוד עם שותפים 

מקצועיים ואמינים.

ניבה טרייסטמן                                  דניאל שוורץ          

מ”מ מנהלת סכוליון                            ראש אקדמי של סכוליון

שלוש מטרות הביאו להקמת סכוליון - מרכז מחקר אינטרדיסציפלינרי במדעי היהדות 

)כעת: במדעי הרוח והיהדות(, כפרויקט משותף של קרן מנדל והאוניברסיטה העברית:

1. ביסוס מצוינות האוניברסיטה העברית ועליונותה בלימודי היהדות

2. טיפוח גישה אינטרדיסציפלינרית בלימודי היהדות

3. הפיכת הפרשנות הביקורתית של היהדות לרלוונטית ולבעלת השפעה בחברה כולה

האוניברסיטה העברית נבחרה כבית טבעי לסכוליון בשל ההכרה בקיומה של מסה 

קריטית של החוקרים במדעי היהדות הפעילים בה. באוניברסיטה העברית יש מספר 

החוקרים הגדול ביותר בלימודי היהדות בעולם, ובכמות טמונה האפשרות להפוך 

לאיכות. אמנם בחלוף השנים התגברה ההכרה שטיפוחם של מדעי היהדות צריך 

להתבצע במקביל לטיפוחם של מדעי הרוח הכלליים, באופן שישמור על איזון בין 

הפרטיקולרי לאוניברסאלי, בין התרבות היהודית לשאר תרבויות העולם. לשם כך שינה 

סכוליון בהדרגה את יעדו והיה למרכז מחקר שבו מיוצגים כלל מדעי הרוח ובמידה 

מסוימת אף מדעי החברה.

סכוליון מציע לחוקרים בית מחקרי חם, תנאי עבודה משופרים וזמן פנוי למחקר. 

הוא מביא תחת קורת גג אחת דוקטורנטים, פוסט-דוקטורנטים ופרופסורים. מלגות 

מנדל לפוסט-דוקטורנטים יחד עם קבוצות המחקר יוצרות קהילה אקדמית רב-

גילאית ורב-שנתית המקיימת בתוכה שיח פורה. עם ההענקה של התנאים המשופרים 

נולדת גם הציפייה למחויבות של החוקרים להשתתף בחיים האקדמיים והחברתיים 

במקום. סכוליון רואה עצמו מופת לאוניברסיטה כולה 

בכל הנוגע לאיכות הקשרים בין מורים לתלמידים, בין 

החוקרים לבין עצמם ובינם לבין הסגל הִמנהלי.

ואכן, גם מבחינת ניהולו האדמיניסטרטיבי שואף סכוליון 

למצוינות. ההכרה המפעמת בו היא כי מצוינות מחקרית 

ומצוינות מנהלית כרוכות זו בזו.

פרופ' ישראל יעקב יובל

23



קבוצת "קנון וגניזה"   תשס"ג-תשס"ה
2002-2005: Modes of Canonization: The Case of the Cairo Genizah

חברי הקבוצה: זאב אלקין, מיה בניש ויסמן, מנחם בן-ששון, רוברט 

ברודי, עמיה ליבליך, גבריאלה סרה, יואל רגב, צבי שטמפפר, דנה שלו

קבוצת "קנון וגניזה" ביקשה לנצל את אוצרות התרבות היהודית של ימי הביניים 

הטמונים בגניזות קהיר באופן חדשני, ולבחון באמצעותם את השאלה הישנה 

והממשיכה להעסיק חוקרים והוגי דעות: מה גורם ליצירה אחת להישכח במרוצת 

השנים ולחברתה לשרוד ולהפוך לקלסיקה? המיוחד באוצרות הגניזה הוא שהם שימרו 

לנו רבבות קטעים של חיבורים עלומים לצד רבבות עותקים או חלקי עותקים של 

חיבורים קלסיים, כגון ספרי תנ"ך ותלמוד וסידורי תפילה. חברי הקבוצה ואורחיה ליבנו 

סוגיות שונות הקשורות בהגדרת "קנון" או "קלסיקה" ובתחנות השונות המאפיינות 

לרוב את קורות החיים של יצירה קלסית. כמו כן הם הציעו הסברים מגוונים להצלחתן 

של יצירות מסוימות לעומת אחרות. לצד ההתמקדות בתרבות היהודית העתיקה 

והימי ביניימית, עסקו חברי הקבוצה בתחומים נוספים שבהם עולות שאלות דומות, 

החל בספרות הקלסית של יוון ורומא וכלה בספרות - ואף בסוציולוגיה - של ישראל 

העכשווית.
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2003-2006: The Jews between Majority and Minority Cultures: The 

Case of Byzantium

חברי הקבוצה: ראובן בונפיל, רולי זילברשטיין, רינה טלגם, אופיר מינץ-

מנור, יוסי סופר, גדליה סטרומזה, עודד עיר-שי, רוני עמיר, מיכה פרי

תולדות יהודי ביזנטיון הם הצלע השלישית במשולש ההיסטורי הכולל את דברי ימי 

היהודים באירופה הלטינית וקורותיהם של היהודים תחת שלטון האסלאם, אולם זהו 

פרק מוזנח למדי בחקר תולדות היהודים ותרבותם. עולם התרבות הביזנטי נמשך 

למן שלהי העת העתיקה ועד למאה החמש-עשרה ובדומה לקבוצות אחרות היהודים 

שפעלו במרחב זה נהנו מרצף תרבותי ארוך, ששורשיו נטועים בעולם הקלאסי. 

מורשת יהודי ביזנטיון עיצבה לא במעט קיבוצים יהודים אחרים באירופה הנוצרית-

אורתודוכסית ובאימפריה העות'מאנית ומכאן כי העיון המקורב בה מלמד לא רק 

עליה. במרכזו של המחקר, אשר שילב  את המעקב אחר ההתפתחות על ציר הזמן 

בחקר הסוציולוגיה של התרבות, עמדה סוגיית תרבות המיעוט היהודי במפגשה עם 

תרבות הרוב הנוצרית. השיח בין שתי הקבוצות, על ביטויו הגלויים והסמויים יותר, 

ִאפשר להבין ביתר שאת ועומק את המרקם התרבותי של שתיהן הן בתוך עצמן והן 

את מערך היחסים המורכב ביניהן. המחקר התחקה אחר האופן בו נתפסו היהודים 

כקבוצת מיעוט על ידי הנוצרים של אותה עת וחשף את מקומם בעיצוב תפיסות 

נוצריות. סוגיות המפתח השתרעו משאלות של שפה להתפתחותה של רשת תקשורת 

המאפשרת חילופי מידע בין המרכזים והקהילות ובינן לבין עצמן, בחינת מקומן של 

הספרות, השירה והאמנות החזותית כמעצבי התודעה של חברת המיעוט ביחס לאלו 

של התרבות הסובבת, היחסים שבין התרבות החילונית לזו הדתית, שאלות של מגדר, 

חינוך ומשפט, מדע, תרבות עממית וחיי יומיום, מתוך ראייה של העולם הביזנטי כולו 

אך גם מתוך התייחסות אל מאפייניה המקומיים

קבוצת "יהודי ביזנטיון: בין תרבות 

מיעוט לתרבות רוב"   תשס"ד-תשס"ו
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2004-2007: Education and Religion: Between Tradition and 

Innovation

חברי הקבוצה: עמנואל אטקס, תמר אלאור, אסף בן-טוב, מיכאל הד, 

שלמה טיקוצ'ינסקי, איליה לוריא, אבי ליפשיץ, מיכל קרבאל-טובי, ברוך 

שוורץ

מהו היחס בין מסורת לשינוי במערכות החינוך - בחברה היהודית ובחברות אחרות? 

האּומנם יש סתירה מובנית בין חינוך המסתמך על מסורת דתית לבין חינוך השואף 

לפתח את יכולת החשיבה הביקורתית של התלמיד? מה הם המנגנונים המוסדיים 

והאידיאולוגיים שבאמצעותם ניתנת לגיטימציה לשינוי של ערכים ולתמורות באתוס 

הדתי? מה טיבה של הזיקה בין סמכות לאוטונומיה במערכות חינוך דתיות? מהו 

אופייה של הסמכות המלמדת ומהי הסמכות הדתית, או הפוליטית, המספקת גיבוי 

למערכת החינוכית? מהו היחס בין אכיפת משמעת לבין 'הפנמת ערכים' - מטרה 

ראשונה במעלה בכל מערכת חינוכית ובמיוחד במערכות חינוך דתיות? האומנם ישנה 

סתירה הכרחית בין משמעת וסמכותיות לבין חינוך לאוטונומיה, או שמא יש ביניהם 

זיקה דיאלקטית?  חברי הקבוצה, אשר תקפו שאלות אלה מזוויות מקצועיות שונות 

)היסטוריה, פסיכולוגיה, וסוציולוגיה-אנתרופולוגיה(, קיימו פעילות ענפה, לרבות סיור 

לימודי במגזר הערבי כדי להכיר את החינוך המוסלמי בישראל ושני כנסים בינלאומיים 

- האחד בהרווארד והאחר באוניברסיטה העברית, ומשהו מפירות עבודתם מונח לפנינו 

בספר הבנוי כדיאלוגים בין מרצים ומגיבים.  

 קבוצת "חינוך ודת:  בין

מסורת וחידוש"  תשס"ה-תשס"ז
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2005-2008: Ascending and Descending:  Navigation between the 

Celestial and the Mundane in Jewish Lore

חברי הקבוצה: רחל אליאור, יורם בילו, נורית הירשפלד, חנה וורסמן, 

גילה וכמן, יאיר זקוביץ, נח חיות, אדם קלין-אורון, אביגדור שנאן

מאז ומתמיד ביקש לו הדמיון האנושי לפרוץ אל מֵעבר לגבולות העולם המוכר לו 

ולבחון את מה שעשוי להימצא מחוצה לו. גם התרבות היהודית לתקופותיה נטלה 

חלק במאמץ אנושי זה, כאשר לא קיימה בעצמה את קביעת המשורר כי "השמים 

שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" )התהילים קטו, טז(. על כן ניתן להצביע ביצירותיה 

- מן המקרא ועד למסורות העוברות על-פה בימינו שלנו - על אופנים שונים שבהם 

מתבטאת חציית הגבולות הזו: נבואות ועלייה לשמים, חלומות וחזיונות, ירידת ישויות 

עליונות משמים לארץ ותיאורי מסעות ומקומות מופלאים שעין אדם לא שזפה אותם. 

בעבודתה של הקבוצה - שהיו בה חוקרים שעניינם העיקרי הוא במקרא, בספרות 

הבית השני וספרות חז"ל, בעולם החסידות והמיסטיקה ובחברות הדתיות במדינת 

ישראל של היום )מן האספקטים הפסיכולוגיים והסוציולוגיים( - נדונו במפגשים, 

בסמינרים משותפים, בהרצאות ובימי עיון נושאים כגון גן עדן וגיהינום, חלומות 

וחזיונות מסוגים שונים, דמויות מתווכות בין שמים לארץ )כגון אליהו הנביא, רוחות 

ודיבוקים, מלאכים או מיסטיקאים בני אנוש( וכן ערוצים ממוסדים וערוצים חתרניים 

המאפשרים את חציית הגבולות: התפילה, הנבואה ולימוד התורה מכאן; השבעות, 

פרקטיקות מאגיות והורדת מלאכים מכאן, ובעיקר שאלת הגבולות שבין המותר 

והאסור ומעמדן ההלכתי והאתי של התובנות שהגיעו לבני האדם מעיסוק בכל אלה. 

המפגש המפרה בין חוקרים העוסקים בתחומי-דעת כה שונים ומגוונים, והאמונים 

לעיתים על דיסציפלינות שונות, התעצם בזכות האפשרות לבדוק סוגיות שונות גם 

על ציר הזמן התרבותי, לאורך דורות רבים, כדי לגלות התפתחויות ושינויים, זיקות 

אפשריות בין מקורות מתקופות שונות וכן בין מסורות עם ישראל לבין התרבויות 

שעמן באו במגע. פריים של מפגשים אלו זכה לסיכום בשני הספרים שהביאה 

הקבוצה לדפוס, זה שעניינו בגן עדן, וזה שעיסוקו בחלומות, בשדים ובדיבוקים.

קבוצת "עולים ויורדים - חציית גבולות 

בין שמים לארץ"  תשס"ו-תשס"ח
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2006-2009: Religions of  Place and Religions of Community

חברי הקבוצה: גדעון ארן, זאב וייס, נעמה וילוז'ני, אסתר חזון, בתיה 

עמיר, אורי שוורץ, דניאל שוורץ, נדב שרון, מיכאל תובל  

מה באמת השתנה בעקבות חורבן ירושלים ובית המקדש השני בשנת 70 לספירה? 

המסורת רואה במאורע זה את ראשיתו של "הזמן הזה", וגם בספרות המחקר 

מקובל לראות בו קו הפרדה משמעותי ביותר בתולדות ישראל, המסמן את הפיכת 

היהודים מבני עם שיש לו מוקד טריטוריאלי לבני עם שאין לו, או שיש לו מוקדים 

טריטוריאליים רבים. אולם לא קל לזהות את השלכותיו של החורבן. חברי הקבוצה, 

ואורחיהם לאורך השנים ובכנס המסכם, תקפו את השאלות האלה מנקודות מבט 

שונות - ארכיאולוגיה, היסטוריה, חקר הליטורגיה, סוציולוגיה, תולדות האמנות, 

ועוד, וגם על ידי השוואה למקרים דומים בהקשרים היסטוריים אחרים - והתברר, 

שהמציאות מגוונת ומסובכת. היו תחומים שבהם התרחשו שינויים ניכרים בעקבות 

החורבן, ובעקבות מרד בר-כוכבא שניתן לראות בו המערכה האחרונה של מרד 

החורבן - אבל לא תמיד ברור, שתחומים אלה חשובים ומרכזיים דיים כדי להגדיר 

תקופה היסטורית. ומנגד היו גם תחומי חיים ותרבות שלא חל בהם שינוי משמעותי 

או שהשינויים שחלו בהם היו בדרך כבר לפני 70 ונבעו מגורמים אחרים. במידה רבה 

צמחו תרומות הקבוצה מניסוח חדש של השאלות מתוך נקודת מבט ישראלית ולאו 

דווקא יהודית: אם נקודת מבט יהודית מתמקדת בחשיבות חורבנו של המוסד הדתי 

המרכזי, בית המקדש, נקודת מבט ישראלית מפנה את תשומת הלב הן לחשיבות של 

אבדן הריבונות היהודית )יותר ממאה שנים לפני חורבן הבית(, הן לשאלת היחס בין 

ארץ ישראל והתפוצות - אשר נולדו זמן רב לפני החורבן והמשיכו להתקיים גם אחריו. 

קבוצת "על דת המקום ועל 

דת הקהל"  תשס"ז-תשס"ט
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2007-2010:  Knowledge and Pain: The Cultural Constructions of 

Suffering

חברי הקבוצה: אווה אילוז, מיכל אלטבאואר, עתניאל דרור, עמרי הרצוג, 

ליאונה טוקר, אסתר כהן, נעמה כהן-הנגבי, מנואלה קונסוני, נעמה ששר

ימי קיומו של הכאב הם כימי קיומם של החיים, הן חיות והן בני אדם. בעשורים 

האחרונים הפך הכאב מתחום מחקר רפואי-נוירולוגי בלבד לתחום מחקר חברתי 

והומני. חוקרים רבים מנתחים את הצורה בה משתמשים השולטים במשככי הכאבים 

בכלים שבידיהם, בהבדלים להם זוכים מגדרים שונים וקבוצות חברתיות שונות, 

בהקשרים שבין הכאב הגופני לבין הזיכרון והטראומה, ועוד. יותר  ויותר מתגבשת 

התודעה כי אי אפשר לנתק את הסבל האנושי מהקשרו החברתי והתרבותי, וכי הוא 

חלק אינטגרלי מן החוויה האנושית. תובנה זו כמובן הופכת תחושה למושא של מחקר 

חברתי ותרבותי.

קבוצת "דעת ומכאוב" עסקה בקשר שבין כאב לבין תובנות והבניות שלו. בכך השתלבו 

הספרות המתעדת סבל, המחקר ההיסטורי של מחלות התלויות הקשר תרבותי מסוים 

)כגון מחלת האהבה בראשית העת החדשה(, הקישור שבין תחושות לבין רגשות - הן 

בקרב הסובלים והסובלות והן בקרב המטפלים והחוקרים - בחקר הכאב כתופעה 

רבת פנים ותלוית תרבויות שונות. ההקשר התרבותי והידע מעצבים ומתרגמים את 

החוויה הראשונית והיחידנית של הכאב להבעות תרבותיות המשותפות לחברות 

שונות בתקופות ובמצבים שונים. האופן בו תחושת היחיד מעוצבת ומעצבת את 

הידע המשותף על הכאב היה החוט המקשר של מחקרי הקבוצה, אשר חלקם עומדים 

.Rodopi לראות אור בספר בהוצאת

קבוצת "דעת ומכאוב"  תשס"ח-תש"ע
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2008-2011: The Exegetical Imagination: Connections between 

Religion and Art in Jewish Contexts

חברי הקבוצה: יונתן בן-הראש, ענת דנציגר, רות הכהן, גלית חזן-רוקם, 

ריצ'י ירחמיאל כהן, ורד מדר, תהילה מישור, אילנה פרדס, אירינה 

צ'רניצקי; ש"י סקונדה )חבר מצורף קבוע( 

הקבוצה ביקשה לבחון את זיקות הגומלין המגוונות בין שני תחומי תרבות מרכזיים 

- הדת והאמנות. עבודתם התפרסה על פני רצף כרונולוגי ארוך של מבחר קבוצות 

ואזורים, החל בתרבות יהודית קדומה )תנ"ך, חז"ל ושכניהם(, דרך תרבויות ימי 

ביניימיות )הקבלה בספרד, הרנסנס האיטלקי( ועד תחילת הזמן החדש )ההשכלה 

האירופית והבארוק(, העידן המודרני עד ימינו ממש )יהדות מרכז אירופה, מודרנה 

אירופית ואמריקאית במאה העשרים, ומדינת ישראל(. עיסוקי חברי הקבוצה ואורחיהם 

פנו למנעד רחב של ביטויים אמנותיים: ספרות קנונית ומקודשת )תנ"ך, חז"ל, תפילה, 

פיוט(; ספרות אוראלית, מסורתית וקולקטיבית; ספרות כתובה של יחידים; אמנות 

חזותית כולל ארכיטקטורה, ציור, פיסול, תיאטרון, אופרה, קולנוע ומיצג; המחשבה 

התיאורטית והפילוסופית על אמנות; המוסיקה היהודית והנוצרית למן ביטוייה 

הקדומים עד הזמן הזה. בדיוניהם בחנו את הזיקות וההבדלים בין מדיה וסוגות ואת 

אופני ההשתלבות שלהן בהקשרים שונים.

פעילויות הקבוצה כללו ביקורים משותפים באירועי תרבות כגון קונצרטים, תערוכות 

ואופרה; קריאה משותפת של טקסטים עיוניים; השתתפות פעילה בתהליכי היצירה 

המחקריים של חברי הקבוצה בכל הרמות; יום עיון בנושא 

כניסתם של היהודים כיוצרים וכדמויות לאמנויות היפות, 

מן העת החדשה המוקדמת והלאה; יום עיון שפנה לקהילת 

האוניברסיטה והקהל הרחב ועסק ברומן "היהודי זיס" של 

ליאון פויכטוונגר ופיתוחיו בערוצים אמנותיים מגוונים 

- כולל סרט שנעשה בידי הנאצים בעל ליווי מוסיקאלי 

ייחודי; סמינר לתלמידים מתקדמים )הממשיך להתקיים 

גם לאחר סיום שהות הקבוצה בסכוליון(; וכנס בינלאומי 

מסכם. 

קבוצת "הדמיון הפרשני"  תשס"ט-תשע"א 
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2009-2012:   Jews and Cities: Urban Space, a Jewish Place?

חברי הקבוצה: סקוט אורי, יקיר אנגלנדר, סדרה אזרחי, גלי דרוקר 

בר-עם, שרה ינובסקי, עזיזה כזום, אלי לדרהנדלר, נעמה מישר, מיכאל 

סילבר, דביר צור, דימיטרי שומסקי 

רווחת מאוד ההתרשמות הכללית שתולדות היהודים - בעיקר בעת החדשה - התרחשו 

בעיקר בתוך נופים עירוניים. בהתייחסותם אל המרחב האורבני, כקבוצה וכיחידים, 

ביקשו חברי הקבוצה להעלות מספר שאלות קונספטואליות ולִצדן לערוך בדיקה 

יסודית בחומרים היסטוריים, חברתיים, וספרותיים. למשל, מחקרים כלליים על המרחב 

העירוני מצביעים על כינונה של חברה אורבנית בעלת תכונות מסוימות, כגון צפיפות 

האוכלוסין, מגע ישיר בין אזרחים מרקעים שונים )דתות, מעמדות, ארצות מוצא, 

משלח יד(, וכן מנגנוני "הגנה עצמית" המופעלים על ידי אנשים על מנת ליצור מחיצות 

פסיכולוגיות ואחרות בינם לבין האחרים בסביבתם. בהקשר הזה, בחנה הקבוצה את 

המקרה היהודי, מאז סוף ימי הביניים ועד ימינו, לאורך מספר רב של נושאים משניים: 

רובע, שכונה, ו"גטו"; דימוי העיירה והכפר בתור "אנטיתזה" של חיי הכרך; יחסים בין-

עדתיים ובין-מגזריים בחברות מעורבות )בישראל, באירופה המרכזית, בפולין, בארה"ב, 

בעיראק, בתימן, ועוד - לפי ההתמחויות של חברי הקבוצה ושל מרצים אורחים(; 

האסתטיקה העירונית וחיי המסחר; עיבודים ספרותיים הנוגעים אל העיר והיהודים; 

משמעות העיר כמקום ילידי עבור מי שהיגר ממנה, במיוחד ערים וקהילות אשר נמחקו 

בשואה ומקרים אחרים של קהילות שאינן עוד.

קבוצת "יהודים וערים"  תש"ע-תשע"ב
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2010-2013:  Archaeologies of Memory: Foundation, Decline, and 

Collapse 

חברי הקבוצה: רוני אלנבלום, מיכל ביטון, אורי דוידוביץ', נילי ואזנה, 

אסנת סוויד, שרון צוקרמן, גיא רק, גידי שלח; גדעון אבני )חבר נלווה(

קבוצת "ארכיאולוגיה של זיכרון" עוסקת בתהליכי התפוררות ושקיעה של חברות, 

באירועי חורבן של מערכות פוליטיות מורכבות )ערים ומדינות(, ובזיכרון הקולקטיבי 

שתהליכים ואירועים כאלה מותירים לדורות הבאים. האירועים הנחקרים על ידי חברי 

הקבוצה התרחשו במהלך ששת אלפים השנים האחרונות והם משתרעים על פני אסיה 

כולה: סין, מערב אסיה, תורכיה, ממלכת הנבטים וארץ ישראל. מן הבחינה העתית 

מדובר בתהליכי שקיעה וחורבן שהתרחשו בתקופה הכלכוליתית )בארץ ישראל(, 

בשלהי תקופת הברונזה המאוחרת )בסין ובמזרח הקרוב(, בחורבן בית המקדש הראשון, 

בתרבות הנבטית בפטרה, באירועים שפקדו את מערב אסיה במאה האחת-עשרה 

לסה"נ, בשלהי ימיה של האימפריה העות'מאנית ובאירועי גוש קטיף. חברי הקבוצה 

מנסים ליצור מערכת מושגית משותפת שתאפשר השוואה בין אירועי החורבן השונים, 

והבנה טובה יותר של דרכי ההבנייה של הזיכרון הקולקטיבי כפי שהיא מתקיימת 

למשל במקרא או בשירה ההומרית, באדריכלות גנים ונוף )גן הקבר וגת שמנים(, 

בעיצוב הנוף העירוני )איסטנבול( ובאמצעים חברתיים )תודעת הגירוש בקרב מפוני 

גוש קטיף(. חקר תהליכי החורבן והשקיעה הוליך לדיון גם בתהליכים ההפוכים של 

בנייה, תחייה ושינוי הנבחנים אף במקומות 

שבהם תפיסת התחייה משולבת בתפיסת 

החורבן )במקרא ובפולחן מקום הקבורה 

והתחייה של ישו הנוצרי( ובמקומות שבהם 

המחקר נטה להתרכז יותר בסיבות שהוליכו 

לחורבן ולשקיעה )"שקיעתה ונפילתה של 

האימפריה הרומית"( ופחות בתהליכי הפריחה 

המהירה שקדמה להם.

קבוצת "ארכיאולוגיה של זיכרון"  תשע"א-תשע"ג

2021



2011-2014:  Eros, Family, and Community

חברי הקבוצה: מורן בנית, אור חסון, מרים סמט, רות פיין, שמרית פלד, 

דנה קפלן, יוסף קפלן, יואב רינון

מהם המאפיינים של ֶארוס ומהן השפעותיו על יחסי משפחה, קהילה וחברה? ארוס 

נתפס כיסוד יצרי, ראשוני, פרטי ויחד עם זאת אוניברסלי במהותו. בחברות ותרבויות 

שונות ארוס מוגדר ומתועל לצרכים של מבנים חברתיים: מגדריים, לאומיים, דתיים, 

קהילתיים, מעמדיים. חברות ותרבויות שונות מנהלות יחסים מורכבים עם ארוס 

והופעתו במציאות ובייצוג, פעם כיסוד מהותי שיש לטפח ולהגן עליו, פעם כיסוד 

כאוטי שיש לדכאו, ופעם כהבנייה תרבותית מעצבת שיש לפרקה. ממחקרינו עולה כי 

לארוס תפקיד משמעותי גם במעברים ובצמתים של פרטים ושל קהילות, ובקרבה בין 

תרבויות. כאשר חלים שינויים תרבותיים, מעמדיים, לאומיים, או גיאוגרפיים כתוצאה 

מהגירה מרצון או בכפייה, הארוס מגלם תפקיד משמעותי בעיצוב הזהות המשתנה. כך, 

בדיוננו בתרבות היהודית, מתגלה ייצוג הארוס כמצביע על שינויים תפיסתיים בתוך 

הקהילות, הבדלים תרבותיים בין קהילות, השפעות במעברים ממקום למקום ובשינויים 

הִממשליים והגיאוגרפיים בתקופות היסטוריות שונות. ארוס בתרבות ובספרות מנהל 

יחסים מורכבים עם יסודות תרבותיים ונפשיים אחרים כמו מלנכוליה, שגעון ואהבה. 

כמו כן, הוא ַמבנה יסודות דתיים או הורס אותם, וכך גם לגבי יסודות מגדריים 

ולאומיים.

המחקרים בקבוצה חוצים גבולות דיסציפלינריים כיוון שארוס מדלג בין המציאות 

לבין הייצוג, בין הפרטי לבין הקולטקטיבי, בין הגופני לרוחני, בין הפילוסופי למשפטי. 

חברי הקבוצה דנים בטקסטים קלאסיים, פסיכולוגיים, רפואיים, היסטוריים, חינוכיים, 

משפטיים, תיעודיים, עיתונאיים, וספרותיים מתרבויות ומתקופות שונות, כשארוס 

מתגלה במובניו המגוונים.  

קבוצת "ארוס, משפחה וקהילה"  תשע"ב-תשע"ד
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ד"ר עמרם טרופר
בסכוליון: תשס"ג-תשס"ה.

נושא המחקר בסכוליון: ילדים וילדּות בתקופת המשנה 
והתלמוד.

מפרסומיו: כחומר ביד היוצר: מעשי חכמים בספרות חז"ל 
)ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשע"א(.

כיום: מרצה בכיר במחלקה להיסטוריה של עם ישראל, 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

Dr. Amram Tropper, 2002-2005. Currently: Senior Lecturer, Ben-
Gurion University.

פרופ' דניאל שטוקל-בן עזרא
בסכוליון: תשס"ד-תשס"ו.

נושא המחקר בסכוליון: התפתחות זהות קולקטיבית ביהדות 
ובנצרות בתקופת הבית השני והעת העתיקה בעזרת לוח חגיהן 

ובעזרת ספריותיהן.

 The Impact of Yom Kippur on Early Christianity: The  :מפרסומיו
 Day of Atonement from the Second Temple to the Fifth Century

(Tübingen: Mohr Siebeck, 2003( z
כיום: מרצה ב-École Pratique des Hautes Études בפריז ומשויך 

למעבדת "המזרח והים התיכון".   

Prof. Daniel Stoekl - Ben Ezra, 2003-2006. Currently: Research Prof. , 
École Pratique des Haute Études, Paris.

פרופ' ירון בן-נאה
בסכוליון: תשס"ג-תשס"ה.

נושא המחקר בסכוליון: החברה היהודית באימפריה 
העות'מאנית.

מפרסומיו: יהודים בממלכת הסולטנים )ירושלים: מאגנס, 
תשס"ז; ראה אור גם באנגלית ובתורכית(. 

כיום: פרופסור חבר בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות 
זמננו באוניברסיטה העברית.

Prof. Yaron Ben-Naeh, 2002-2005. Currently: Associate Prof., 
Hebrew University.

ד"ר תמר הס
בסכוליון: תשס"ה-תשס"ז.

נושא המחקר בסכוליון: האוטוביוגרפיה העברית.
מפרסומיה: חיק האם של זכרונות: נשים, אוטוביוגרפיה והעליה 

השניה )בדפוס בהוצאת זמורה-ביתן(. 

כיום: מרצה בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית 
בירושלים.

Dr. Tamar Hess, 2004-2007. Currently: Lecturer, Hebrew University.

ד"ר שרית שלו-עיני
בסכוליון: תשס"ד-תשס"ו.

נושא המחקר בסכוליון: אמנות יהודית בהקשרה הנוצרי בימי 
הביניים.

 Jews Among Christians: Hebrew Book Illumination :מפרסומיה
from Lake Constance (Turnhout: Brepols, 2010)z

כיום: מרצה בכירה בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטה 
העברית.

Dr. Sarit Shalev-Eyni, 2003-2006. Currently: Senior Lecturer, 
Hebrew University.

מלגאי מנדל תשס”ג-תשע”ב

ד"ר מנואלה קונסוני
בסכוליון: תשס"ה-תשס"ז.

נושאי המחקר בסכוליון: ההיסטוריה של המוות והגוף 
במאות ה-19 וה-20 והמשמעות של הזיכרון ההיסטורי של השואה 

אחרי 1985.

מפרסומיה: רזיסטנצה או שואה: זיכרון הגירוש וההשמדה 
באיטליה 1985-1945 )ירושלים: מאגנס, 2010(.  

כיום: מרצה בכירה בחוג ללימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים 
ובבית הספר להיסטוריה באוניברסיטה העברית.

Dr. Manuela Consonni, 2004-2007. Currently: Senior Lecturer, 
Hebrew University.
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ד"ר פאבל מצ'ייקו
בסכוליון: תשס"ו-תשס"ח.

נושא המחקר בסכוליון: הטרודוקסיה יהודית בעת החדשה 
המוקדמת. 

 The Mixed Multitude: Jacob Frank and the Frankist   :מפרסומיו
 Movement, 1755-1816 (Philadelphia: University of Pennsylvania,

 2011) z

כיום: מרצה בכיר בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית.

Dr. Pawel Maciejko, 2005-2008. Currently: Senior Lecturer, Hebrew 
University.

ד"ר חוי דרייפוס
בסכוליון: תשס"ז-תשס"ט.

נושא המחקר בסכוליון: חייהם הפנימיים של יהודי פולין 
בתקופת השואה.

מפרסומיה: "אנו יהודי פולין"? - היחסים בין יהודים לפולנים 
בתקופת השואה מן ההיבט היהודי )ירושלים: יד ושם, תש"ע(.  

כיום: מרצה בכירה בחוג להיסטוריה של עם ישראל 
באוניברסיטת תל אביב וראש המרכז לחקר השואה בפולין במכון 

הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם.

Dr. Havi Dreifuss, 2006-2009. Currently: Senior Lecturer, Tel-Aviv 
University.

ד"ר דימיטרי שומסקי 
בסכוליון: תשס"ז - תשס"ט. 

נושא המחקר בסכוליון: ציונות ולאומיות יהודית במזרח 
אירופה. 

מפרסומיו: בין פראג לירושלים: ציונות פראג ורעיון המדינה 
הדו-לאומית בארץ ישראל )ירושלים: מכון ליאו בק, 2010(. 

כיום: מרצה בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו 
באוניברסיטה העברית. 

Dr. Dimitry Shumsky, 2006-2009. Currently: Lecturer, Hebrew 
University.

ד"ר ריימונד לייכט
בסכוליון: תשס"ח. 

נושאי המחקר בסכוליון: הפילוסופיה היהודית, מקומה של 
האסטרולוגיה בתרבות היהודית, יוהנס רייכלין והקבלה הנוצרית 

בתקופת ההומניזם והרנסנס. 

 co-ed., Studies on Steinschneider: Moritz :מפרסומיו
 Steinschneider and the Emergence of the Science of Judaism in

Nineteenth-Century Germany (Leiden: Brill, 2011) z

כיום: מרצה בכיר בחוג למחשבת ישראל ובתכנית לפילוסופיה, 
היסטוריה וסוציולוגיה של המדעים באוניברסיטה העברית. 

 

Dr. Reimund Leicht, 2007. Currently: Senior Lecturer, Hebrew 
University.

מלגאי מנדל תשס”ג-תשע”ב

פרופ' ישי רוזן-צבי
בסכוליון: תשס"ו.

נושא המחקר בסכוליון: גלגולי המונח "יצר הרע" ביהדות 
העתיקה ובנצרות הקדומה. 

 Demonic Desires: Yetzer Hara and the Problem of :מפרסומיו
 Evil in Late Antiquity (Philadelphia: University of Pennsylvania,

2011(z
כיום: פרופסור חבר בחוג ללימודי התרבות העברית 

באוניברסיטת תל-אביב. 

Prof. Ishay Rosen-Zvi, 2006. Currently: Associate Prof., Tel-Aviv 
University.

ד"ר עוזי ליבנר
בסכוליון: תשס"ח-תשס"ט.

נושאי המחקר בסכוליון: בתי כנסת עתיקים, אמנות יהודית 
קדומה, התיישבות וחברה כפרית בגליל הרומי - בעקבות חפירה 

ארכיאולוגית בניהולו בח'רבת ואדי חמאם. 

 Settlement and History in Hellenistic, Roman, and :מפרסומיו
 Byzantine  Galilee: An Archaeological Survey of the Eastern Galilee

(Tübingen: Mohr Siebeck, 2009( z
 כיום: מרצה לארכיאולוגיה קלאסית באוניברסיטה העברית.

Dr. Uzi Leibner, 2007-2009. Currently: Lecturer, Hebrew University.
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ד"ר ש"י סקונדה
בסכוליון: תש"ע-תשע"ב.

נושא המחקר בסכוליון: התלמוד הבבלי בהקשר האיראני.
 Reading the Talmud in Iran: Context, Method, and :מפרסומיו

 Theory (University of Pennsylvania Press, forthcoming( z
כיום: עמית בתכנית עמיתי בובר במדעי הרוח והחברה 

באוניברסיטה העברית.

 Dr. Shai Secunda, 2009-2012. Currently: Fellow, Martin Buber 
Society of Fellows.

ד"ר אורי גבאי 
בסכוליון: תשס"ט-תשע"א.

נושא המחקר בסכוליון: הפרשנות האכדית במסופוטמיה 
העתיקה על פי לוחות בכתב יתדות, בעיקר מן התקופה הפרסית 

וההלניסטית, והשוואתה לפרשנות היהודית העתיקה כפי שבאה 

לידי ביטוי במגילות קומראן ובמדרשי ההלכה. 

 “Akkadian Commentaries from Ancient  :מפרסומיו
 Mesopotamia and Their Relation to Early Hebrew Exegesis,” Dead

Sea Discoveries 19 (2012) pp. 267-312z

כיום: עמית בתוכנית עמיתי בובר במדעי הרוח והחברה 
באוניברסיטה העברית.

Dr. Uri Gabbay, 2008-2011. Currently: Fellow, Martin Buber Society 
of Fellows.

ד"ר עמוס גולדברג
בסכוליון: תשס"ח-תש"ע.

נושא המחקר בסכוליון: תולדות היהודים בתקופת השואה.
מפרסומיו: טראומה בגוף ראשון: כתיבת יומנים בתקופת השואה 
)אור יהודה: הוצאת הקשרים של אוניברסיטת בן-גוריון וכנרת 

זמורה-ביתן דביר, 2012(.

כיום: מרצה בכיר בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו 
ובבית הספר לספרויות באוניברסיטה העברית.

Dr. Amos Goldberg, 2007-2010. Currently: Senior Lecturer, Hebrew 
University.

ד"ר דלית אסולין
בסכוליון: תש"ע-תשע"ב.

נושאי המחקר בסכוליון: יידיש חרדית בארה"ב, ועדויות ביידיש 

בפנקסי בית-דין אשכנזיים. 

 The Emergence of Two First-Person Plural Pronouns :מפרסומיה
 in Haredi Jerusalemite Yiddish,” Journal of German Linguistics 22/1

(2010), pp. 1-22 z

כיום: מרצה בחוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה.
Dr. Dalit Assouline, 2009-2012. Currently: Lecturer, University of 
Haifa.

“

ד"ר אהוד קריניסמלגאי מנדל תשס”ג-תשע”ב
בסכוליון: תשס"ט-תשע"א.

נושאי מחקר בסכוליון: נקודות מפגש רעיוניות בין הוגים 
וזרמים יהודיים ובין זרמים שיעיים בימי הביניים.

 God’s Chosen People: Judah Halevi’s Kuzari and the :מפרסומיו
Shī’ī Imām Doctrine (Turnhout:  Brepols, forthcoming( z

כיום: חבר בקבוצת מחקר במרכז כץ למחקר מתקדם במדעי 
היהדות באוניברסיטת פנסילבניה. 

Dr. Ehud Krinis, 2008-2011. Currently: Postdoctoral Fellow, 
University of Pennsylvania.
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קבוצת “כוחה של תמונה”   תשע”ג-תשע”ה

2012-2015:  Picture Power:  Cultural Continuity in Changing Worlds 

חברי הקבוצה: טלי אורנן, רענן אייכלר, דנה ברוסטובסקי-גלבוע, אנה 

גוטגרץ-וינברגר, ארלט דוד, רחל מילשטיין, ליאת נאה, גלית נגה-בנאי 

מאז ראשיתן של התרבויות העירוניות במזרח הקרוב הפיצו מנגנוני המלוכה מסר 

אידיאולוגי הנוגע ללגיטימיות של מעמדם, לזכויותיהם ולחובותיהם. מחקרנו מוקדש 

לביטויים החזותיים של המסרים המלכותיים הללו ולשרידותם במסגרות המשתנות 

של האזור. שכן למרות הגמוניה של שפות נבדלות, דתות שונות, שינויים דמוגרפיים 

ומהפכות באידיאולוגיות ובסדרי היום המדיניים, תפישות עתיקות-יומין וסמלים 

חזותיים של עבר מלכותי מעולם לא נעלמו מאזורנו אלא נשמרו וטופחו בצורה זו או 

אחרת במשך ששת אלפי השנים של תרבויות המזרח הקרוב.            

התופעה של המשכיות תרבותית המשקפת, לעתים, מגמות מּודעות ושאינן מודעות 
לשימור הזיכרון, היא לב ליבו של מחקרנו. אנו משווים ביטויים חזותיים של מלכים 

ומלוכה, עומדים על המשמעויות החברתיות, הפוליטיות והדתיות שלהם, ומנסים לברר 

את הסיבות ואת הדרכים לשרידותם. באמצעות ניתוח הייצוגים התמוניים של המלכּות 
והשוואתם לטקסטים אנו עומדים גם על ייחודה של השפה החזותית ושונּותה מן 
הביטוי הכתוב, תוך הכרה בכך ששני המבעים הללו אינם בהכרח זהים או תואמים. 

ההכרה במתח המובֶנה שבין תמונה לטקסט משמשת עבורנו אמצעי לחשיפתם של 

רבדים תרבותיים נסתרים, אמביוולנטיים ובלתי-פתירים, בתרבות נתונה או בתקופה 

נתונה, בכל הנוגע לתפישת השלטון.                         

ספריית מנדל-סכוליון

The Mandel-Scholion Library

“ספריית מנדל-סכוליון” מציגה את עבודתן המחקרית של קבוצות המחקר. כל כרך 

- עד כה הופיעו שישה - מרכז מחקרים של חברי הקבוצה ושל חוקרים אחרים אשר 

השתתפו בכנס הבינלאומי המסכם שכל קבוצה עורכת במהלך שנתה השלישית 

במרכז.  

The Mandel-Scholion Library presents fruits of the work of Scholion’s research groups. 
Each volume – so far six have appeared – includes studies by the members of the 
research group along with others by scholars who participated in the concluding 
international conference that each group holds in its third year. 
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ד"ר מעוז כהנא
בסכוליון: תשע”ב- 

נושא המחקר בסכוליון: ההלכה היהודית בראשית העת 
החדשה - רוחניות, מדע וחוק.

 The Allure of Forbidden Knowledge: The Temptation :מפרסומיו
 of Sabbatean Literature for Mainstream Rabbis in the Frankist

 Moment, 1756-1761,” Jewish Quarterly Review 102(2011/12), pp.
589-616

Dr. Maoz Kahana. Mandel Fellow: 2011-

ד"ר אילה אליהו
בסכוליון: תשע”ג 

נושא המחקר בסכוליון: הפילוסופיה היהודית ומקורותיה 
המוסלמיים בבגדאד ובספרד במאה ה-12.

 Muslim and Jewish Philosophy in al-Andalus:  :מפרסומיה
 Ibn al-Sīd al-Batalyawsī and Moses ibn Ezra,” in: Judeo-Arabic

 Culture in al-Andalus: Proceedings of the Conference of the
 Society for Judaeo-Arabic Studies, Cordoba 2007 - Textualia: Jews,

 Christians and Muslims in Their Texts (Wiesbaden: Reichert, 2013
[forthcoming]).k

Dr. Ayala Eliyahu. Mandel Fellow: 2012/13.

ד"ר יוסף ויצטום
בסכוליון: תשע”ג -

נושא המחקר בסכוליון: הקוראן וזיקתו לנצרות הסורית, 
מקבילות פנים-קוראניות, והשפעות אסלאמיות על המדרש 

המאוחר.

 Joseph among the Ishmaelites: Q 12 in Light of”  :מפרסומיו
 Syriac Sources,” in: New Perspectives on the Qur’ān (ed. G. S.

Reynolds; London: Routledge, 2011), pp. 425-48.p

Dr. Joseph Witztum. Mandel Fellow: 2012-

ד"ר קייטלין מסלר
בסכוליון: קיץ תשע”ג-

נושא המחקר בסכוליון: מאגיה יהודית, מדע, ורפואה 
באירופה של ימי הביניים.

 The Three Magi and Other Christian Motifs in  :מפרסומיה
 Medieval Hebrew Medical Incantations: A Study in the Limits of

 Faithful Translation,” in: Latin-into-Hebrew – Studies and Texts, vol.
 1: Studies (ed. R. Fontaine and G. Freudenthal; Leiden: Brill, 2013

[forthcoming]).p

Dr. Katelyn Mesler. Mandel Fellow, 2013-

ד"ר יאיר ליפשיץ
בסכוליון: תשע”ב- 

נושא המחקר בסכוליון: דיבוקים ומשיחים בתיאטרון היהודי 
- זמן וגופניות; גלגולים דרמטיים ובימתיים של שיר השירים ואיוב.

מפרסומיו: לשון הקודש, גרסת הקומדיה - דרמות 
אינטרטקסטואליות על במת “צחות בדיחותא דקידושין” )רמת גן: 

אוניברסיטת בר-אילן, תש”ע(.

Dr. Yair Lipshitz. Mandel Fellow:  2011-

ד"ר יאיר פורסטנברג
בסכוליון: תשע”ב-תשע”ג 

נושא המחקר בסכוליון:  התפתחות ההלכה התנאית על רקע 
הקשרה הרומי 

 The Rabbinic View of Idolatry and the Roman :מפרסומיו
 Political Conception of Divinity,” Journal of Religion 90 (2010), pp.

335-366
כיום: בסכוליון; התמנה כמרצה באוניברסיטת בן-גוריון החל 

משנת תשע”ד.

Dr. Yair Furstenberg. Mandel Fellow:  2011-2013. (2013/14- lecturer, 
Ben-Gurion University).

מלגאי העשור השני  תשע”ב - 

“

“

“

“ “
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SCHOLION - THE FIRST DECADE 

This exhibition of posters, which was displayed in the Rabin Building from 
November 2012 until January 2013, celebrated the first decade of Scholion. 
Scholion opened in 2002/3 as a joint project of the Mandel Foundation 
and the Hebrew University, at the initiative of their respective heads: Mr. 
Morton Mandel and Prof. Menachem Magidor, and under the directorship of 
Prof. Israel Yuval. It was created in order to foster interdisciplinary research 
in Jewish studies, and also to encourage the Hebrew University’s scholars 
in the humanities, who traditionally worked individually each in his or her 
own study, to make the University their place of work and thus build up a 
scholarly community for themselves, their colleagues, and their students. 
Each year, Scholion - whose mandate was expanded in 2011 to include the 
full gamut of the humanities - accepts, for three-year tenures, an eight-
member research group (four senior scholars and four doctoral students) and 
two Mandel Postdoctoral Fellows, so that at any given time there are thirty 
scholars at Scholion (three groups and six Mandel Fellows). The exhibition 
gave some idea of the issues addressed by the groups and the Fellows of 
the first decade, and also called attention to some of their accomplishments 
- including the dissertations and degrees completed by nearly all of the 
doctoral fellows, the prestigious academic appointments achieved by 
virtually all Mandel Fellows, the six volumes published (as the “Mandel-
Scholion Library”) by research groups, and more. It also looks forward to the 
near future, which will see Scholion moving into its new home as a central 
element of the new Jack, Joseph, and Morton Mandel School for Advanced 
Studies in the Humanities. 

Our sincere thanks to Omri Ben Artzi and Yael Gur who designed and created 
the exhibition, and to Janis Ben-David who prepared this brochure. It is a 
pleasure to work with such reliable professionals.

Daniel R. Schwartz                                    Neva Treistman
Academic Head of Scholion                  Acting Director of Scholion
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