
 

 

 קורא קול

 
 ישראל למחשבת החוג

 גרמנית-היהודית והתרבות הספרות לחקר רוזנצוויג שם על מינרבה ומרכז

 בירושלים באוניברסיטה העברית

 

 אחת דוקטורט-פוסט או דוקטורט מלגת יעניקו

 (2022-2023"ג )תשפ האקדמית לשנה

 מטעם

 לקריץ אולגה וויליאם ש"ע הקרן

 בובר מרטין של מרדכי מורשתו לכיבוד
 
 
 

גרמנים והאומנויות: -"יהודים( הוא 2022-2023מינרבה לשנת תשפ"ג )-נושא המחקר של מרכז רוזנצוויג

גרמנית בעשייה  -א למחקר העוסק במעורבות יהודיתיהכוונה היצירה ב. יצירה, התבוננות, ביקורת"

-האומנותית בהקשר היהודיהכוונה היא למחקר העוסק בחוויה  התבוננותאומנותית מכל סוג שהוא. ב

-הכוונה היא למחקר הנוגע לתיאוריות של האומנויות בקרב הוגים ומבקרים יהודיםביקורת גרמני. ב

 גרמנים. 

שמחקרם קשור לנושא השנתי במגוון דיסציפלינות: דוקטורנטים -אנו מזמינים דוקטורנטים ופוסט

, להגיש וספרות (יתאסתטיקה ותיאוריה ביקורתהיסטוריה )בייחוד תולדות האומנות(, פילוסופיה )בייחוד 

. המועמדים מוזמנים להציע פרוייקטים מחקריים העוסקים בעשייה וביישום בהקשר את מועמדותם

אומנות חזותית, שירה, קולנוע ואומנות הבמה; גרמני בכל תחומי האומנויות, ובייחוד מוסיקה, -היהודי

)כגון מוסיקה או שירה בבתי כנסת(; או במקומם של ים גרמנים שונ-בהקשרים יהודיםאומנות ה תבחווי

גרמנים בזרמים אומנותיים מההשכלה, דרך התנועה הרומנטית ועד למודרניזם וכן הלאה. -יהודים

הנושאים המחקריים המוצעים יכולים לעסוק באסתטיקה ובשאלות הנוגעות לנורמות אסתטיות או 

"; ה זרהלים ומשמעויות; בהשלכות האיסור הדתי על "עבודלמושג היופי; בייצוג, סימבוליזם וביצירת סמ

  מוסר מצד שני.לבין אומנות ואמת מצד אחד, לבין אומנות  יחסבאומנות ורגשות; ב

תינתן גרמנית מכל מדעי הרוח להציג את מועמדותם, אך -מזמינים חוקרים של התרבות היהודית אנו

העוסקת בשאלות של אומנות עדיפות למועמדים שיש זיקה בין מחקרם לבין עבודתו של מרטין בובר 

 ואסתטיקה. 



 

 ולחלוק, 2023 יוני ועד 2022 מאוקטובר החל מינרבה-רוזנצוויג במרכז לשהות יידרש שייבחר המלגאי

 ".נהריים" העת בכתב ופרסום ,מחקר סדנאות ,המרכז של המחקרי הסמינר במסגרת מחקרו מפירות

 
 

 :גובה המלגה

חודשים  9דוקטורנט, למשך מלגאי במעמד ש"ח ל 5,500-דוקטורנט ו-פוסטמלגאי ש"ח לחודש ל 6,000

(. מלגאים מחו"ל )כולל ישראלים הרשומים באוניברסיטאות בחו"ל( יהיו זכאים 2023יוני -2022)אוקטובר 

 .600€או  800$לסכום מקסימלי של  גם לביטוח בריאות ולהחזר עלות כרטיס הטיסה, עד

 

 תנאי סף להגשת בקשה למלגה: 

הגשת המועמדות פתוחה בפני בני כל הלאומים. אזרחים ישראלים חייבים להיות למלגת דוקטורט: 

, לעמוד בדרישות הרשות לתלמידי מחקר ולא לחרוג רשומים כתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית

הרשומים כדוקטורנטים באוניברסיטה בחו"ל . אזרחים ישראלים האוניברסיטהממגבלות המימון שקבעה 

 מוזמנים להגיש מועמדות והיחס אליהם יהיה כאל מועמדים בינלאומים. 

 הדוקטור שעבודת ,ל"ובחו בישראל אוניברסיטה מכל דוקטור תואר בעלי :דוקטורט-פוסט למלגת

 2022. ביוני 1 עד הדוקטור עבודת את או שיגישו 2018, באוקטובר 1 אחרי אושרה שלהם

 

 להגשה מסמכים
 

 )למילוי באתר( מועמדות טופס    •

 מועמדות הגשת מכתב    •

 (עמודים (3–5 מחקר הצעת    •

 חיים קורות    •

 (עמודים 30 עד( מחקרית כתיבה דוגמת    •

 המלצה מכתבי שני    •

 )האקדמי לשלב בהתאם) דוקטור או מוסמך תואר על אישור    •
 

 

 .באנגלית או בעברית המסמכים את להגיש ניתן

 http://scholarships.huji.ac.il :העברית האוניברסיטה של המלגות באתר המועמדות תתבצע הגשת
 
 

 2022באפריל  16 :מועמדות להגשת אחרון תאריך

 .זה מתאריך חודשיים בתוך יפורסמו האקדמית הוועדה החלטות
 

 
 :נוספים לפרטים

rosenzweig@mail.huji.ac.il ,5889109-02 

http://scholarships.huji.ac.il/
mailto:rosenzweig@mail.huji.ac.il

