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 *קול קורא – 2018-2019, תכנית מצטייניםמכון המפרי, 

 

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

. משתתפי 2019–2018 ,טבשנת הלימודים תשע"מצטיינים הלהגיש מועמדות לתכנית  בנגב גוריון-בן

הסמינר נמרוד הורביץ. פרופ' ידי בוינוהל  "גבולותנושא "יתמקד בשחלק בסמינר שנתי יקחו התכנית י

כל משתתף . מוטלת על כל המשתתפים הנוכחות בווחובת  ,14:00-12:00שעות ב ,שנייתקיים בימי 

לתלמידים לתואר פתוחה  התכנית .ש"ח 11,088מלגה בסך  יקבל במהלך שנת הלימודים תשע"ט

 ללא כל מגבלות דיסציפלינריות. ,החברההרוח ו מדעיבשלישי 

  

 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

 

 תשע"ט על תכנית המצטיינים

גבולות תוחמים ויוצרים ישויות פיזיות, חברתיות ומדיניות. כמושג המבטא תיחום בין ישויות פיזיות, 

ת, הגבול משקף תפישות מרחב שונות; כמושג המבטא תיחום בין קבוצות חברתיות, הגבול משקף זכויו

נגישות למשאבים והיררכיה; כמושג המבטא תיחום בין מדינות, הגבול משקף יחסי כוחות פוליטיים. 

להשליט בהן וספור הישויות הסובבות אותנו, ובכך הוא מסייע לנו להמשיג אותן -ןהגבול תוחם את אי

סדר. כמרכיב כה מרכזי ביצירת סדר, בחלוקת משאבים ובתהליכי חשיבה והמשגה, גבולות הם מושא 

 למחלוקות, למשא ומתן ולמאבקים, לא פעם אלימים. 

יוקדש לבחינת מגוון רחב של סוגיות  2019–2018של מכון המפרי בשנת הלימודים סמינר המצטיינים 

לתהליכים  הנוגעותד לכנס חוקרות וחוקרים שיתמקדו בבחינת סוגיות הקשורות לגבולות. הסמינר עתי

יים התוחמים טריטוריות ויחידות מדיניות, גבולות זשל יצירת גבולות, למשל גבולות פוליטיים ופי

אידיאולוגיים המבדלים זרמים רעיוניים ומגדירים יחידות פוליטיות )מפלגות, מחתרות(, גבולות 

, משקים ומדיניות כלכלית )עלויות עסקה, מכסים, התנהגות אסטרטגית(, יצוריהמגדירים יחידות 

, גבולות הקובעים התנהגות גבולות חברתיים התוחמים חלוקות ושיוכים חברתיים )מעמד, מגדר(

וגבולות של התמסדות המאפיינים קבוצות בעלות עניין  אישית )גבולות כחלק מתיאוריות חינוכיות(,

יכה בחולים או בקורבנות של עוול מסוים(. בהמשך לשאלת יצירת הגבולות קבוצות תמלמשל משותף )

                                                           
 .כאחד נשים ולגבריםל היא מיועדתבלשון זכר אך  תמנוסחהפנייה  *
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, כיצד גבולות לסוגיהם השונים משתלבים בהגדרות וביצירת ותה תרבותיית ראיוזווימהסמינר יבחן, 

 טיפולוגיות המעצבות את האופן שבו אנו ממשיגים חברה, מגדר, יחסי כוחות ועוד. 

גיסא לדיון בכוחות המשמרים גבולות וחלוקות ומאידך גיסא לדיון בחינת שאלת הגבולות נדרשת מחד 

בהתפתחויות העשויות לערער ולשנות גבולות ולעתים אף לבטלם כליל, למשל תהליכי גלובליזציה 

כלכלית ופוליטית או התפתחויות טכנולוגיות בתחום התקשורת, המפרקות בעשורים האחרונים מבנים 

ואף  יםחדשארגונים וחברות כלכליות  ,ומייצרות במקומם קהיליותשנים -חברתיים ופוליטיים רבי

מעצבות דפוסי תקשורת חדשים. התהליכים וההתפתחויות הללו מעוררים שאלות הנוגעות למאפיינים 

של הגבולות )חדירּות מול אטימות(, לתחזוקת הגבולות )שיטור( לשימור גבולות )חיץ פיזי, סנקציות 

 הרחבתם או לעקיפתם )הברחות, הגירות(. ליצת גבולות, לפר –חברתיות(, ולעומתם 

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים העוסקים בסוגיית הגבולות, כפי שהיא מוצגת כאן, ואף בהיבטים אחרים 

ות" של מכון המפרי בשנת הנוגעים לסוגיה זו, להצטרף לקבוצת המחקר "גבולות, הגבלות והגדר

יוצגו מחקרים שבמהלכן ייערכו כעשר פגישות בסמסטר,  במסגרת התכנית. 2019–2018ים הלימוד

ואורחים מאוניברסיטאות  בנגב גוריון-על ידי הסטודנטים המשתתפים בסמינר, חוקרים מאוניברסיטת בן

 חו"ל. בבארץ ו

 

 עמדותולהגשת מ תנאי סף

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

, ובלבד שהצעת המחקר רביעית )כולל(השנה העד וללימודיהם ראשונה השנה ההחל מ, והחברה

בשנה ועמדות גם מלהגיש  םרשאי לדוקטורט במסלול ישירסטודנטיות וסטודנטים . שלהם אושרה

 ם.הללימודי החמישית

 

 הגשת מועמדות

להגיש מתבקשים  טשל מחזור תשע"צטרף לתכנית המצטיינים מחקר המעוניינים להותלמידי תלמידות 

  :2018 יוניב 7, חמישייום עד את הטפסים והמסמכים הבאים 

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

 (בלבד

קבוצת להשתתף במבקש המועמד מדוע  מסבירה ,(יםמיל 300מכתב בקשה אישי )עד  -

 מהםלקבוצה ולחבריה ומה הוא יכול ללמוד לתרום מה הוא יכול ב ,מחקרה

 קורות חיים מעודכנים -

  גיליון ציונים -

 שתי המלצות, אחת מהן של המנחה -

 .2018ביוני  7עד יום חמישי, ( hirik@bgu.ac.il אל גוזלן )-לשלוח את הטפסים והמסמכים לבתיש 

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

