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בחמש תזה את ההגישו ש ,בעלי תואר שלישיחוקרים מזמין גוריון בנגב -באוניברסיטת בןמכון המפרי 

בקורס מצטיינים של הפקולטה למדעי הרוח בקבוצת מחקר מעוניינים להשתתף וההשנים האחרונות 

. דוקטורט-בתרלהגיש מועמדות למלגת  ,2019–2018 ,טבשנת הלימודים תשע"והחברה שיתקיים 

 הימצאיידרש להזוכה  הורביץ.נמרוד פרופ' ידי בוינוהל  גבולותביתמקד ש בסמינר שנתי הזוכה ישתתף

 ש"ח 74,000 בסךדוקטורט -בתרמלגת יקבל  ההזוכ לפחות שלושה ימים בשבוע.באוניברסיטה 

בהתאם להתקדמות  ,נוספת ם אפשרות הארכה לשנהע ,טתשע"מהלך שנת הלימודים ב לותינתן ש

ללא כל מגבלות  "גבולות", ,ם בנושא המחקר השנתי של המכוןחוקרילפתוחה  התכנית .המחקרית

 דיסציפלינריות.

  

 על מכון המפרי

גוריון בנגב. המכון מעודד יצירת -מכון המפרי פועל בפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן

 התבוננות שונות.  שיח מחקרי בקרב תלמידים וחוקרים, הקניית מיומנויות מחקר וחשיפה לזוויות

 

 ט, תשע"על תכנית המצטיינים

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

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

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

הגבול תוחם את אינספור הישויות הסובבות אותנו, ובכך הוא מסייע לנו להמשיג אותן להשליט בהן 

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  2019–2018י בשנת הלימודים של מכון המפרסמינר המצטיינים 

לתהליכים  הנוגעותהקשורות לגבולות. הסמינר עתיד לכנס חוקרות וחוקרים שיתמקדו בבחינת סוגיות 

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

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

המגדירים יחידות יצור, משקים ומדיניות כלכלית )עלויות עסקה, מכסים, התנהגות אסטרטגית(, גבולות 

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

 וגבולות של התמסדות המאפיינים קבוצות בעלות עניין משותף ריות חינוכיות(,)גבולות כחלק מתיאו

                                                           
 הקול הקורא מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד *
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קבוצות תמיכה בחולים או בקורבנות של עוול מסוים(. בהמשך לשאלת יצירת הגבולות הסמינר למשל )

, כיצד גבולות לסוגיהם השונים משתלבים בהגדרות וביצירת טיפולוגיות ותה תרבותיית ראיוזווימיבחן, 

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

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

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

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

ארגונים וחברות כלכליות חדשות ואף  ,שנים ומייצרות במקומם קהיליות-חברתיים ופוליטיים רבי

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

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

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

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

ות" של מכון המפרי בשנת ת המחקר "גבולות, הגבלות והגדרהנוגעים לסוגיה זו, להצטרף לקבוצ

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

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

 חו"ל. בבארץ ו

 

 עמדותולהגשת מ תנאי סף

השנים בחמש הגישו את התזה שתואר דוקטור חוקרים המחזיקים ב תזכאים להגיש מועמדו (1

 .2013ספטמבר לאחר  –האחרונות 

בהוראה. ת בן גוריון בנגב, אף לא מחוץ לאוניברסיטבמקביל לעבוד  יכול אינו הזוכה המועמד (2

 בלבד. ת בן גוריון בנגבללמד באוניברסיט ניתן

 

 הגשת מועמדות

להגיש את נדרשים  טשל מחזור תשע"צטרף לתכנית המצטיינים המעוניינים להחוקרים וחוקרות 

  :2018ביוני  7חמישי, יום עד הבאים הטפסים והמסמכים 

)להורדה באמצעות דפדפן  בתר דוקטורנטים -טופס הגשת מועמדות: טופס פרטים אישיים -

  (כרום בלבד

 סוגיית הגבולותשל  ים(, העוסקת בהיבטיםמיל 2,000תמצית תכנית מחקר )עד  -

 תקציר של עבודת הדוקטור -

 נים, הכוללים רשימת פרסומים מלאהקורות חיים מעודכ -

 שתי המלצות, אחת מהן של המנחה -

(. על המועמד לוודא שכל הטפסים hirik@bgu.ac.ilאל גוזלן )-והמסמכים יישלחו לבתהטפסים 

 .2018ביוני  7עד יום חמישי, והמסמכים יישלחו 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMRW55GEQYH3F4d1IYs9-BMJpbGb-kDnSLGnB3vi6FxDbIjg/viewform
mailto:hirik@bgu.ac.il

