
 מכון המפרי
 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 

 *קול קורא – 9201-2020, מצטיינים סמינרמכון המפרי, 

 

לתואר שלישי בפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת  יםותלמיד ותמכון המפרי מזמין תלמיד

הסמינר . 2020–2019 ,"פהלימודים תשמצטיינים בשנת הסמינר להגיש מועמדות ל בנגב גוריון-בן

-12.00שעות ב ,שניהסמינר יתקיים בימי . לי אליאסנפרופ' בהנחיית  "קסנופוביהנושא "יתמקד ב

 "פכל משתתף יקבל במהלך שנת הלימודים תש. מוטלת על כל המשתתפים הנוכחות בווחובת  ,14.00

ללא כל  ,החברההרוח ו מדעיבלתלמידים לתואר שלישי פתוח סמינר ה .ש"ח 11,088מלגה בסך 

 ריות.מגבלות דיסציפלינ

  

 על מכון המפרי

יצירת . המכון מעודד בנגב גוריון-פקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בןבמכון המפרי פועל 

 וחשיפה לזוויות התבוננות שונות. הקניית מיומנויות מחקר , וחוקרים םשיח מחקרי בקרב תלמידי

 

 "פתש מצטייניםסמינר העל 

האחר היה אחד הפחדים הרווחים בחברה האנושית. לאורך ההיסטוריה ומאז ומעולם הפחד מהזר 

מהווה לא פעם ו בתחומים רבים של שיח ועשייהגם כיום פחד זה קיבל גוונים וביטויים שונים והוא נוכח 

על המרקם לפחד זה השלכות רבות הן בהקשר הישראלי,  .חברתיים ופוליטייםתהליכים מניע ודלק ל

שוויונית במוסדות הן על סיכוייהם של מיעוטים שונים להשתלב בצורה  של החברה, תרבותי-הרב

   שיח )או העדרו( בין הקבוצות השונות.-על עצם הדו, והן חברתיים מרכזיים

סוגיות היוקדש לבחינת מגוון  2020–2019של מכון המפרי בשנת הלימודים סמינר המצטיינים 

. הסמינר עתיד לכנס חוקרות וחוקרים שיתמקדו בבחינת סוגיות פחד זרים במובן הרחב שלוהקשורות ל

 או סבלו אשר סובליםמיעוטים דתיים ואתניים ל הנוגעותפוליטיות, כלכליות, תרבותיות והיסטוריות 

של המילה, אלא השכיח . בו בזמן, הסמינר לא מגביל את השיח ל"זרים" במובן רהמהזרה והדבעבר 

יה, גילנות, זוגיניתופעות רלבנטיות נוספות, כגון מדווקא מבקש להרחיב את היריעה ולכלול בתוכו 

גזענות וכד'. ביטויים של תופעות אלה ייבחנו על פני תקופות היסטוריות שונות ובזירות חברתיות שונות, 

 . הן במרחב הפיזי והן במרחב המקוון

ומה שעתידה להתנהל המפגשים של סמינר המצטיינים של מכון המפרי יתקיימו במקביל לקבוצה ד

 2020בקיץ . שתי הקבוצות תיפגשנה Racism and new antisemitismכותרת ן תחת הבאוניברסיטת קל

                                                           
 .כאחד נשים ולגבריםל היא מיועדתבלשון זכר אך  תמנוסחהפנייה  *

 



 מכון המפרי
 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

. 20.07-8.08ים בין התאריכים אשר יתקי ,קלןשל אוניברסיטת בינ"ל  Summer schoolבמסגרת 

משתתפי הסמינר יוכלו לעשות שימוש בכספי התמיכה בנסיעות, ככל שהם זכאים להם, למימון הנסיעה 

סות אוניברסיטת חב שהיה יהיהוהוצאות ה Summer School -ב . מימון הלימודיםSummer School-ל

 קלן.

  

 עמדותולהגשת מ תנאי סף

בפקולטה למדעי הרוח לתואר שלישי הלומדים מן המניין  סטודנטיות וסטודנטיםת זכאים להגיש מועמדו

עברו יותר מארבע שנים לא שובתנאי אשר מקבלים מלגת קרייטמן או מלגת הפקולטה,  ,והחברה

סטודנטים במסלול הישיר יכולים להגיש מועמדות גם בשנת הלימודים . דוקטורטלימודי המקבלתם ל

 החמישית.

 הגשת מועמדות

להגיש מתבקשים  "פשל מחזור תשצטרף לתכנית המצטיינים מחקר המעוניינים להותלמידי תלמידות 

  :הבאים את הטפסים והמסמכים

 באמצעות דפדפן כרוםלהורדה ) דוקטורנטים – מועמדות טופס הגשת :טופס פרטים אישיים -

 ;(בלבד

מה ב ,סמינרלהשתתף במבקש המועמד מדוע  מסבירה ,(יםמיל 200מכתב בקשה אישי )עד  -

 ;מהםלקבוצה ולחבריה ומה הוא יכול ללמוד לתרום הוא יכול 

 ;קורות חיים מעודכנים -

 ; גיליון ציונים -

 .שתי המלצות, אחת מהן של המנחה -

 .9201ביוני  16 עד sluba@bgu.ac.il ה אחונדוב בגב' לול לשלוח את הטפסים והמסמכיםיש 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoL94cCh8gxYjvXZ7wWOATPD4RJ-yAHo2wj9MLcgXxYE29dg/viewform
mailto:sluba@bgu.ac.il
mailto:sluba@bgu.ac.il

