
 מכון המפרי
 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 קול קורא –תכנית מצטיינים מכון המפרי 

 כאחד נשים ולגבריםהקול הקורא מנוסח בלשון זכר אך פונה ל

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

. משתתפי (2017-18) חגוריון להגיש מועמדות לתכנית מצטיינים שתתקיים בשנת הלימודים תשע"-בן

הסמינר נמרוד הורביץ. פרופ' הגירות וינוהל על ידי באשר יתמקד חלק בסמינר שנתי, יקחו התכנית י

במלגה בסך המשתתפים יזכו והנוכחות בו חובה. כמו כן,  12:00-14:00יתקיים בימי ב' בין השעות 

לתלמידים לתואר שלישי פתוחה  התכנית .חתשע"מהלך שנת הלימודים שתינתן להם ב ,₪ 11,088

 ללא כל מגבלות דיסציפלינאריות. ,הרוח ממדעיו החברה ממדעי

 על מכון המפרי 

שיח מכון המפרי פועל תחת הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון. המכון מעודד 

 וחשיפה לזוויות התבוננות שונות. תוך הקניית מיומנויות מחקר , וחוקריםמחקרי בקרב תלמידי מחקר 

 , תשע"חעל תכנית המצטיינים

מגוון רחב של תופעות ואירועים. הן מּונעות על ידי רעב, מלחמות, אידיאולוגיה ותקווה קשורות בהגירות 

 ןאליהש ותמשנות את החברולחיים טובים יותר; הן מותירות אחריהן חלל בחברות שהמהגרים עזבו 

הן מצמיחות דיאספורות, לעיתים הן גורמות לטראומות, ולעיתים הן מצילות חיים; ; הגיעוהמהגרים 

משולבות ביצירות ספרות ואף  ,הן מציתות את הדמיון ;מעצבות ישויות פוליטיות חדשות אףיתים לעו

בני אדם חברות ותרבויות של בסיס למיתוסים דתיים. במרבית הדיסציפלינות החוקרות משמשות 

תעמוד במרכזו של ההגירה  תמכך, ת  לפי. בהגירהתחומים העוסקים בשאלות הקשורות -קיימים תת

 .   תשע"חהמצטיינים בסמינר 

מאוניברסיטת בן גוריון חוקרים אשר בהן  בסמסטר,פגישות כעשר במסגרת התכנית ייערכו 

והסטודנטים המשתתפים יציגו מחקרים ורעיונות הקשורים להגירות. כמו כן, יוזמנו מרצים אורחים 

  ארץ וחו"ל.אוניברסיטאות במ

 עמדותולהגשת מ תנאי סף

 אלו העונים על הקריטריון הבא:ת זכאים להגיש מועמדו

 ,       (מאושרת הצעת מחקר בעלילמדעי הרוח והחברה )בפקולטה לתואר שלישי מן המניין תלמיד/ה    * 

 להגיש  רשאי/ת ,לדוקטורט במסלול ישיר /יתדוקטורנטשנה ראשונה עד שנה רביעית )כולל(.      

 ם.ללימודי  בשנה החמישיתמועמדות גם      
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 הגשת מועמדות

נדרשים להגיש  חשל מחזור תשע"צטרף לתכנית המצטיינים מחקר המעוניינים להתלמידי ותלמידות 

  .2017 ספטמברב 1, שישילא יאוחר מיום את הטפסים והמסמכים הבאים, 

 (בלבד )באמצעות דפדפן כרום כל מועמד ימלא טופס פרטים אישיים בקישור הבא : 

 דוקטורנטים -טופס הגשת מועמדות

 :המועמדים יידרשו להגיש 

o  (. במכתב יפרט המועמד: מדוע הוא רוצה להיות מילה 300מכתב בקשה אישי )עד

מה הוא יכול להביא לקבוצה ולחבריה? ומה הוא יכול ללמוד ? מחקרחלק מקבוצת ה

 מהקבוצה?

o קורות חיים מעודכנים 

o גיליון ציונים 

o שתי המלצות, אחת מהן של המנחה 

 אל גוזלן במייל -נא לשלוח את החומר לבת hirik@bgu.ac.il 

 .2017בספטמבר  1-ה עדתישלחנה על המועמד לדאוג שההמלצות 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQrPCU4QRVlHkgThsErHq9HTAOICY2awkkITp4GqEzL0CyJw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQrPCU4QRVlHkgThsErHq9HTAOICY2awkkITp4GqEzL0CyJw/viewform?usp=sf_link
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