
  
 

Call for proposals for Post-Doctoral Research  

in the Social Sciences and/or the Humanities 

on the subject of 

The Leadership of David Ben-Gurion—Practical and Theoretical Aspects 

David Ben-Gurion, Israel’s nation-builder and first prime minister, led the Zionist 

movement and its main project—the establishing of a Jewish homeland—for three 

decades. What personal characteristics made him such a remarkable figure? What were 

his merits and defects as a leader? How did he manage to sustain his authority for such 

a long time? What did he leave as his legacy to posterity?  

Although all these questions have been dealt with in the past from a historical point of 

view, never has a full research project been dedicated specifically to Ben-Gurion’s 

leadership. Additionally, while the theoretical field of leadership is well developed in 

the social sciences, it may gain an important historical case study by dealing with a 

prominent leader such as David Ben-Gurion. Conversely, the use of up-to-date analytic 

tools of leadership studies may improve our understanding of Ben-Gurion's historical 

praxis.  

The Center for Israel Studies at the Ben-Gurion Research Institute for the Study of 

Israel and Zionism, Ben-Gurion University of the Negev (Sede Boqer Campus), and 

the Ben-Gurion Heritage Institute invite post-doctoral candidates to submit proposals 

for thorough research that will describe and analyze David Ben-Gurion’s leadership 

against the background of the latest theories on the subject.  

The researcher will receive funding in the sum of 61,680 NIS per year for two years. 

(The second year will be considered after submission of a progress report.) 

Candidates must have complete fluency in Hebrew and submit the following 

documents: 

 Statement of research intent – including fields of interest and possible research 

questions. 

 Curriculum Vitae and list of publications. 

 Two recommendation letters – one of which must be from your PhD's advisor. ** 

** Recommendation letters must be sent directly from the referees to: 
einavmel@bgu.ac.il 

Submission deadline: June 27, 2019 via email: einavmel@bgu.ac.il. 

Date of beginning: October 27, 2019 
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 קול קורא להצעות מחקר פוסט-דוקטורט
 במדעי החברה ו/או מדעי הרוח

 
 בנושא

היבטים מעשיים ותיאורטיים –גוריון -מנהיגותו של דוד בן  

גוריון, מייסדּה של מדינת ישראל וראש הממשלה הראשון, בראש -לאורך שלושה עשורים, עמד דוד בן

כינון מולדת עבור העם היהודי. אילו מאפיינים באישיותו  –התנועה הציונית והפרויקט המרכזי שלה 

דופן? מה היו מעלותיו ומגרעותיו כמנהיג? כיצד הצליח לשמר את סמכותו -הפכו אותו לאדם כה יוצא

 הוריש לדורות הבאים?מורשת במשך זמן כה רב? איזו 

א הוקדש למנהיגותו אף על פי שכל השאלות הללו כבר נבחנו בעבר מנקודת מבט היסטורית, מעולם ל

מנהיגות הינה תחום תיאורטי מפותח היטב ש ועל אף פרויקט מחקר שלם. נוסף על כך,  גוריון-של בן

אם תעסוק במנהיג בולט  ורלוונטי לימינו במדעי החברה, היא תזכה במקרה בוחן היסטורי חשוב

ודי המנהיגות עשוי לעזור גוריון. למעשה, השימוש בכלים אנליטיים עדכניים מתחום לימ-דוגמת דוד בן

 , באופן שטרם נחקר.גוריון יותר לעומק-לנו להבין את אופן פועלו של בן

גוריון בנגב )קמפוס -גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן-המרכז ללימודי ישראל במכון בן

להגיש הצעות  דוקטורט-ללימודי פוסטגוריון מזמינים מועמדים/ות -בוקר(, והמכון למורשת בן-שדה

גוריון על רקע התיאוריות העדכניות ביותר -למחקר מעמיק שיתאר וינתח את מנהיגותו של דוד בן

 בנושא.

בשנה, למשך שנתיים. )האפשרות להמשיך לשנה השנייה ₪  61,680לחוקר/ת תוענק מלגה בגובה 

 תיבחן לאחר הגשת דו"ח התקדמות(.

 על המועמדים/ות להגיש את המסמכים שלהלן:

 כולל תחומי עניין ושאלות מחקר אפשריות. –צהרה על כוונות מחקר ה 

 .קורות חיים ורשימת פרסומים 

  אחד מהם מן המנחה בכתיבת הדוקטורט.** –שני מכתבי המלצה 

 

 einavmel@bgu.ac.il: אל ות/ישירות מן הממליציםלהגיע ** על מכתבי ההמלצה 

 

 einavmel@bgu.ac.il ל:דוא"לכתובת ה 2019ביוני,  27: מועד הגשה סופי

 

 2019באוקטובר  27: המלגהתאריך התחלת 
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