
 

 היסטורית בפרספקטיבה הממשי והעתיד המדומיין העתיד :לעתיד בחזרה

 הרוח במדעי דוקטורנטיות-ובתר לדוקטורנטיות הראשון השנתי הכנס :געשעפט לופט

 
 קורא קול

 
 יעבץ צבי ש"ע להיסטוריה הספר ביתב שיערך הרוח במדעי תחומי-בין אקדמי כנס הוא געשעפט לופט

 הדוקטורט בשלבי חוקריםלו לחוקרות מיועד הכנס .אביב תל באוניברסיטת בוכמן ע"ש למשפטים פקולטהבו

 מדעי תחומי בין המפגישה ,רחבה מפרספקטיבה היסטוריות סוגיות לבחון היא הכנס מטרת .דוקטורט-והבתר

 ,למתודולוגיות הדדית חשיפה לקדם ,תחומי-בין דיאלוג לטפח מבקש הכנס .משיקות ודיסציפלינות הרוח

 .הרוח מדעי של העתיד מדור חוקרות בין פעולה לשיתוף יסודות ולהעמיד ,מגוונות חשיבה ומסורות תיאוריות

 לרכישת ,ןעבודת להצגת ותמתקדמ מחקר לתלמידות פלטפורמה יהווה הכנס ,והשיתוף הידע לחדוות מעבר

  .שונים דעת מתחומי חוקרות בין דוריות-בין קולגיאליות רשתות וליצירת ,מקצועי ניסיון

 ."היסטורית בפרספקטיבה ממשיים ועתידים מדומיינים עתידים :לעתיד בחזרה" יהיה הראשון הכנס נושא

 העתיד של שונות בתפיסות שיעסקו להרצאות הצעות להגיש ותמוזמנ האקדמית ןדרכ בתחילת חוקרות

 שונות חברות כיצד :כגון בשאלות נדון בכנס אותן. שעיצבו השונים ובגורמים ,מוגדרים במקוםו בזמן המעוגנות

 ציפיות, אילו מסוימים? ובמקומות בתקופה השתלבו או התחרו דמיונות אילו אליו? והתכוננו העתיד את דמיינו

 ההווה תפיסות עם אלו עתיד תפיסות התכתבו וכיצד ,בעבר שונות חברות יובנ בנותל היו וחששות תקוות

 והשתנו התעצבו היגרו, כיצד ?כנכונות או ,כשגויות שהוכחו העתיד לגבי תפיסות עם התמודדו כיצד ?והעבר

 העתיד? של תפיסות

 ההיסטורי הזמן כי קוזלק ריינהרט הגרמני ההיסטוריון טען החדשה בעת ההיסטורי הזמן תפיסת על בעבודתו

 השניים בין שנוצר הקשר על לעמוד ביקש קוזלק .לציפייה התנסות בין ,לעתיד עבר בין ההבחנה ידי על מאופיין

 העתיד לגבי והערכות פחדים ,תקוות ,ציפיות שבהם הדרכים על לעמוד יש ,זו במסגרת .בזמן מסוימים ברגעים

 נפערת ,וודאות וחוסר מהירים בשינויים המאופיינות בתקופות .אליה ביחס ומנוסחים העבר מחוויות מושפעים

 בנקודות אנשים דמיינו כיצד לבחון נבקש ,הקרוב בכנס .העתיד לגבי הציפיות לבין העבר התנסויות בין תהום

 ,יעסוק הכנס .לעבר אותו קשרו וכיצד ,אליו להתכונן ניסו ואיך האם ,והקולקטיבי האישי העתיד את בזמן שונות

:הבאים בנושאים ,השאר בין



 

 

 אנליטית כקטגוריה העתיד ●

 ושמרנות קידמה ●

 ודיסטופיות אוטופיות ●

 ואסכטולוגיה דת ●

 נורמטיביות ותפיסות העתיד דמיון ●

 המרחב ובעיצוב באומנות ,בספרות העתיד ייצוג ●

 תהיסטורי מפרספקטיבה תכנון ●

 דורי-בין וצדק דוריים-בין יחסים ●

 סוציולוגיה משפטים, )לרבות משיקות תודיסציפלינו הרוח מדעי תחומי מכל דוקטורנטיות-ובתר דוקטורנטיות

 מדיה, ולימודי תקשורת ,אדריכלות עירוני, ותכנון גיאוגרפיה ,סוציאלית עבודה ,כלכלה ואנתרופולוגיה,

 .דקות כעשרים בנות להרצאות הצעות להגיש מוזמנות ובחו"ל בישראל מחקר למוסדות המשויכות (והאומנויות

 .ותכמגיב ותבכיר ותחוקר יובילו אותם תחומיים-רב במושבים ישולבו הנבחרות ההצעות

 יתנהלו המושבים .2023 . במאי 17-18 ,חמישיו רביעי מיםבי אביב תל באוניברסיטת פיזי באופן ערךי הכנס

 תכותר כולל ההרצאה תקציר שלחו אנא .והעדפותיהן במושב המשתתפות להרכב בהתאם באנגליתו בעברית

 וכתובת במחקר שלב ,אקדמי מוסד ,מלא שם) ההתקשרות ופרטי (עמוד עד) חיים רותקו ,(מילים 250 )עד

 :לכתובת לפנות ניתן נוספים לפרטים .המקוון ההרשמה טופס באמצעות ,אחד PDF בקובץ (ל"דוא

luft.tau@gmail.com.  

 

  מרץ. תחילת עד תשלחנה תשובות .2023 בפברואר 10 עד לכנס הצעות להגיש יש

 

  ומכיל. מגוון ,רחב שיח לקדם מעוניינות אנחנו

 .וחברתית ,תחומית ,מוסדית מגוון דוברות לתמהיל עדיפות תיתן הכנס הרכבב

 

 למשפטים והפקולטה יעבץ צבי ע"ש להיסטוריה הספר מבית מתקדמות מחקר תלמידות :המארגנת הוועדה

 אביב תל באוניברסיטת שניהם ,בוכמן ע"ש

 

 

 המגדרים לכל מיועד אך הבנק בלשון מנוסח קוראה הקול
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