
 

 
 ט"קול קורא לכנס סיום שנת הלימודים תשע

 של התוכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר מנדל
  

 שלום רב,
 

כנס סיום השנה של בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח יוצא 
 לדרך!

 
 . 2019במאי  27–26 הכנס ייערך בימים

 
 ."סט ובחומרהגלוי והנסתר בטק במה דברים אמורים?" נושא הכנס:

 
חזותיים, חפצים, מבנים,  כל החומרים העומדים למחקר במדעי הרוח, בין אם מדובר במקורות

צלילים או טקסטים, דורשים פענוח. תהליך הפענוח מורכב בראש ובראשונה מפרשנות מה שישנו, 

ונן/ת. יחד עם זאת, מהאופנים הגלויים שבהם החומר (הממשי, הטקסטואלי) מתגלה בפני המתב

י בשדות המחקר כל גילוי טומן בחובו גם הסתרה, או הכחשה. כיצד מובנים יחסי הגלוי והסמו

השונים? אילו אסטרטגיות ננקטות על מנת לגלות ולכסות? האם המחקר עצמו אחראי להבניית 

ן העין? מה שישנו ומה שמוסתר וכיצד ניתן בעזרתו לבקוע אל מעבר לנאמר אל רבדים סמויים מ

יות הכנס השנתי יוקדש לעיון במתח זה שבין הנאמר והמושתק ובאופנים שבהם מכּוננות אסטרטג

השיח השונות, וזאת מתוך מטרה לעורר דיון מפרה מעבר לגבולות השיח הדיסציפלינריים 

 השונים, בין מגוון תלמידי המחקר במדעי הרוח.

 

נבקש מתלמידות ותלמידי שנה ב' בתוכנית וכן מדוקטורנטיות/ים משנים מתקדמות יותר, שטרם 

 300עד  200ותקציר של , רת עבור ההרצאהכות במסגרת זו, להגיש לוועדת ההיגוי של הכנסהציגו 

 .מילים

ולא להצגה של כוונות מחקריות או לחלופין הצגת , מחקרים בשלים הכנס מיועד לשם הצגת

המחקר. ניתן להציג את תוצאות עבודת המוסמך, סוגיה מתוך הדוקטורט או מאמר (קיים  הצעת

 או בשלבי הכנה מתקדמים).

 דקות נוספות יוקדשו לדיון ולשאלות. 10-ו, דקות 20הוא  משך ההרצאות
 

 .2019במרץ  10המועד האחרון להגשת התקצירים הוא 
עד שלושה שבועות לפני מועד הרצאותיהם הדוברות והדוברים יתבקשו לשלוח נוסח כתוב של 

 ראש המושבים זמן להכין את תגובתם.-, על מנת להעניק ליושביהכנס

 mandelschool2018@gmail.com ל:"ת ההצעות והתקצירים נא לשלוח לכתובת הדואא
  

 אתם/ן מוזמנים/ות בחום לפנות אל חברי הוועדה המארגנת עם כל בעיה או שאלה.
 

 בברכה ובהצלחה,
 חברות וחברי ועדת ההיגוי:

 שרגא ביק, לנה דובינסקי, עמית לוי, מיה ענבר ומעיין רווה


