
 

 

 

 

 
 

 

 בנושאמחקר  סדנתל קורא להגשת הצעות לקו

 יחד ולחוד: פרט, קהילה ומדינה

 

להגיש הצעות להשתתפות בסדנת  בתחילת דרכן האקדמית ולחוקרותותיקות אנו קוראות לחוקרות 

הפורום הפמיניסטי  על ידיתופעל לימוד ומחקר בנושא "יחד ולחוד: פרט, קהילה ומדינה". הסדנה 

 .לפרויקט לקידום נשים באקדמיה  קבות זכיית הפורום בקול קורא של המל"גבעבמכללת ספיר 

 

נמצא במוקדו של דיון אקדמי במספר רב של הקהילה והמדינה פרט, המערך היחסים שבין 

תדיר באורח המחקר האקדמי עוסק  הן כעניין תיאורי והן כסוגיה נורמטיבית.מחקריות,  תדיסציפלינו

מידת כוחם ין ה'לחוד' לבין ה'ביחד'. בין היתר עולות שאלות כגון פנים שב-הקשר הרב בשאלת

עד כמה וכיצד מבנה  ;וחירותם של הפרטים אל מול הקהילות בהן הם חברים ואל מול המדינה

מהו מערך הגומלין  ;ההשתייכות לקבוצה ואזרחות במדינה את הפרטים כאנשים וכסוכנים חברתיים

חסים אלו משפיעים על הפרטים המצויים במרכזן של קהילות שבין קהילות לבין המדינה וכיצד י

כמו גם שאלת האתרים החברתיים בהם  ,; שאלת היחס בין המפריד לבין המאחד בחברהובשוליהן

 צד אחדשאלות אלו מתחדדות נוכח תהליכים רבי כוח של גלובליזציה מ מתקיים מאבק ודיאלוג.

הפרטה, מסחור ודומיננטיות השוק הכלכלי אל מול הליכי וקיומם של , צד אחרוהסתגרות לאומית מ

    .מחאה וחיפוש מחודש אחר מסגרות חיים בהן מתקיימת סולידאריות חברתית

 

כל דיסציפלינה מחקרית אשר מפתח הגדרות, של דיון נרחב בשאלות אלו ניתן למצוא בשיח פנימי 

שיח גומלין,  יתן ליצור בהקשר זהנ . עם זאת,, הנחות מוצא, תיאוריות ודרכי מחקר ייחודייםמושגים

השראה ופיתוח הדדי בין תחומי ידע ומחקר אקדמיים. הסדנה תהווה מקום מפגש לחוקרות 

וזאת מנקודות מבט מגוונות המתעניינות ביחסים החברתיים שבין הפרט, הקהילה והמדינה, 

 מתחומי חקר מדעי החברה, הרוח והמשפט, ובאמצעות כלי מחקר מגוונים.

 

ת הסדנה יתקיים הליך למידה משותף, ליווי מחקר וכתיבה של פרויקטים אישיים של כל במסגר

מטרתה של הסדנה היא להוביל והצגת תוצרי המחקר. , עידוד שיתופי פעולה אחת מהמשתתפות

יתקיים  של קבוצת המחקרפעילותה עם סיומה לפרסום של מאמר של כל אחת מן המשתתפות. 

    כנס במכללת ספיר. 

 מכללת ספיר.טלי מרגלית מר "דאוניברסיטת בר אילן ומפרופ' צילי דגן תונחה על ידי הסדנה 



 

 

 

 

 

ייערכו בחלקם במכללת ש ארבעה מפגשים מרוכזיםנה ובמסגרתה יתקיימו כשתפעל במשך סדנה ה

 .בר אילןספיר ובחלקם באוניברסיטת 

. 11-16פיר בין השעות . המפגש יתקיים במכללת ס11.2.2018יום א' סדנה תחל פעילותה בה

כל אחת . במפגשים אלו סמסטר השני של שנת הלימודים תשע"חמפגש שני יתקיים במהלך ה

ואת תכנית המחקר. בסמסטר  בה היא פועלת מהמשתתפות תציג את המסגרת התיאורטית

הראשון של שנת הלימודים תשע"ט יתקיימו שני מפגשים בהם יידונו תוצרי המחקר )הצגת טיוטות 

 . דמות של המחקר ותגובות חוקרים/ות(מתק

נוכחות פעילה בכל עבודה על מחקרים חדשים שטרם פורסמו ולפיכך ההשתתפות בקבוצה מחייבת 

 המפגשים. 

 

, 2017 בנובמבר 12-העד לתאריך לשלוח הצעה  ותמתבקש סדנהלהשתתף ב ותמעוניינהחוקרות  

 ali1807@gmail.comt למייל:

 ההצעה תכלול:

 )כולל דרכי התקשרות(.מקוצרים קורות חיים  .1

 .המוצעשל פרויקט הכתיבה  מילים  250-200 תיאור בן .2

 

 : הסדנה בבחינת ההצעות ישתתפו חברות וחבר הוועדה המלווה את פעילות

 פרופ' דבי ברנשטיין )אוניברסיטת חיפה(

 רון )המכללה האקדמית ספיר( -ד"ר סיגל נגר 

 קידר )אוניברסיטת בר אילן( פרופ' ניר

 כץ )אוניברסיטת תל אביב( -ד"ר תמר קריכלי 

 פרופ' נעמה שפי )המכללה האקדמית ספיר( 

 

 

 בברכה,                                                                                           

 

 טלי מרגלית ד"רפרופ' צילי דגן  ו                                                                                            
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