מנהיגות נשית-רוחנית – מאין לאן?
מכון שוקן למחקר היהדות מזמין חוקרים וחוקרות צעירים (מסטרנטים
ודוקטורנטים) מהאוניברסיטאות השונות בישראל ,וכן סטודנטים תלמידי חו"ל
השוהים בשנה"ל  2018-2017בארץ ,להציע את מועמדותם להשתתף בסדנה בנושא:
מנהיגות נשית-רוחנית – מאין לאן?
שינוי מעמד האשה בעידן המודרני במרחב הציבורי משפיע באופן ישיר גם על
מעמדה בתפקידי הנהגה רוחניים .שינויים אלו מבטאים מחד-גיסא ,תמורות פנים
יהודיות ,ומאידך-גיסא ,השפעות תרבותיות-סביבתיות חיצוניות .הסדנה על
הנושא :מנהיגות נשית-רוחנית – מאין לאן? מבקשת לעמוד על הגורמים
המשפיעים על התפתחות הנהגה נשית-רוחנית בארץ ועל השפעותיה החברתיות
והתרבותיות .בחינה זו תיעשה באמצעות דיון אקדמי-חברתי בסוגיות שיש להן
השפעה ישירה או עקיפה על התחום ,כמו :נשים כמנהיגות חינוכיות ,בנייה של
קהילתיות נשית ,סוגיות של דת ומדינה והשלכותן המגדריות ,מיניות ונשים
בתפקידי הנהגה לאומיים-רוחניים ועוד .כל סוגיה שתידון במסגרת סדנה זו ,תידרש
הן להיבט האקדמי ,והן לבחינת הקונטקסט או ההקשר החברתי.
הסדנה תכלול שמונה מפגשים בני כשעתיים וחצי כל אחד (החל מנובמבר 2017
ועד יוני  .)2018בימי שני בין השעות  ,20:00-17:30במכון שוקן למחקר היהדות
בירושלים .כל מפגש יוקדש לאחת הסוגיות בתחום מנהיגות נשית רוחנית.

ארבעה מתוך המפגשים יתקיימו במסגרת ערבי עיון פתוחים לקהל הרחב ובו ירצו
שני מרצים :חוקר/ת צעיר/ה – חבר/ת הסדנה ,וחוקר/ת בכיר/ה העוסק בתחום.
בסיום ההרצאות יערך דיון בשיתוף הקהל .ארבעה מתוך המפגשים יהיו מפגשים
סגורים לחברי הסדנה בלבד ויכללו הרצאות אורח ודיון של חברי הסדנה.

למשתתפי הסדנה תוענק מלגת עידוד בסך .₪2,750
המלגה מותנת ב:
 השתתפות בכל מפגשי הסדנה
 קריאת המאמרים הנדרשים ע"פ הסילבוס האקדמי לקראת המפגשים
 הרצאה חד פעמית של כחצי שעה
 הגשת תוצר סיום בצורת מאמר או הרצאת סיכום בכנס בנושא
הגשת מועמדות:
 קורות חיים
 הצעה להרצאה בתחום (על ההצעה לכלול שאלה מרכזית וכן תקציר הרצאה)
– באורך של עד שני עמודים.
 תקציר הצעת מחקר (לתזה או דוקטורט) – עד עמוד אחד .יש לציין אם הצעת
המחקר אושרה.
 המלצה על מצוינות אקדמית
המועמדים ייבחרו על ידי וועדה אקדמית בראשותה של פרופ' מרגלית שילה
את החומרים יש להגיש באימייל לא יאוחר מיום חמישי ,ט"ו באלול תשע"ז
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