
 המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל  

 
 

 קול קורא

 החוג למחשבת ישראל

  גרמנית-ומרכז מינרבה על שם רוזנצוויג לחקר הספרות והתרבות היהודית

 באוניברסיטה העברית בירושלים

 

 דוקטורט אחת -יעניקו מלגת דוקטורט או פוסט

 (2021–2020) "אפלשנה האקדמית תש

 מטעם

 הקרן ע"ש אולגה וויליאם לקריץ

 מורשתו של מרדכי מרטין בובר לכיבוד

שפה, תרגום ומעבר תרבותי ( הוא 2021–2020מינרבה לשנת תשפ"א )-של מרכז רוזנצוויגנושא המחקר 

מחשבת ישראל,  מתחום דוקטורנט-או פוסטדוקטורנט ל המלגה תינתן גרמנית.-בחוויה היהודית

תחום מחקר או  הדתות , מדעלימודי תרבות, ספרות השוואתית, היסטוריה של עם ישראלפילוסופיה, 

להציע מוזמנים המועמדים  .המחקר של המרכזההיבטים של נושא מבאחד , שנושא מחקרו קשור אחר

גרמניות של שפה ותרגום; -תיאוריות יהודיותמחקרים ב הקשור לנושא השנתי לדוגמא: פרויקט מחקר

אובייקטים, או מחקר היסטורי על מעבר של גרמני; -יהודיבהקשר תיאטרון או ספרות  ,שירהמחקרים ב

נושא בין הקשרים חברתיים, אינטלקטואליים או פוליטיים שונים. ורעיונות תרבותיים פרקטיקות 

גרמנית מכל מדעי -של התרבות היהודיתחוקרים ואנו מזמינים  ,תחומי-המחקר של המרכז רחב ורב

למועמדים שיש זיקה בין מחקרם לבין עבודתו של עדיפות תינתן  , אךאת מועמדותםהרוח להציג 

 מרטין בובר בנושאים אלו.

 סמינרהלחלוק מפירות מחקרו במסגרת ו ,מינרבה-במרכז רוזנצוויג לשהותהמלגאי שייבחר יידרש 

 ."נהריים"העת  ופרסום בכתב מחקר, , סדנאותמרכזההמחקרי של 

 גובה המלגה



 המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל  

 
 כולל ישראליםחו"ל )מ ם. מלגאי(2021יוני  – 2020)אוקטובר  חודשים 9במשך  לחודש ש"ח 6,000

בחו"ל( יהיו זכאים גם לביטוח בריאות ולהחזר עלות כרטיס הטיסה, עד  הרשומים באוניברסיטאות

 .600€או  800$לסכום מקסימלי של 

 

 תנאי סף להגשת מועמדות

לדוקטורט באוניברסיטה העברית  שיירשמו, או באוניברסיטה העברית דוקטורנטיםדוקטורט: מלגת ל

ישראלים -לא דוקטורנטים ;הלומדים באוניברסיטה בחו"ל ישראליםדוקטורנטים  ;בשנת תשפ"א

  בחו"ל. הלומדים בכל אוניברסיטה

שעבודת הדוקטור , ובחו"ל בישראלבעלי תואר דוקטור מכל אוניברסיטה דוקטורט: -פוסטמלגת ל

 . 2020ביוני  1שיגישו את עבודת הדוקטור עד  , או2015באוקטובר  1 שלהם אושרה אחרי

 

 מסמכים להגשה

  למילוי באתר( מועמדותטופס( 

  מכתב בקשה 

 ( 4–2הצעת מחקר )עמודים 

 קורות חיים 

 עמודים( 30)עד  יתמחקרכתיבה  תדוגמ 

 שני מכתבי המלצה  

  בהתאם לשלב האקדמי( או דוקטור תואר מוסמךאישור על( 

 .או באנגלית מסמכים בעבריתלהגיש את הניתן 

 http://scholarships.huji.ac.il  המלגות של האוניברסיטה העברית: ראתבתתבצע מועמדות הגשת ה

 )יש לבחור בפקולטה למדעי הרוח(.

 

 .2020 באפריל 15 :ת מועמדותלהגשתאריך אחרון 

 .מתאריך זה בתוך חודשיים יפורסמועדה האקדמית והחלטות הו

 

 :לפרטים נוספים

 02-5881909טלפון: 

 rosenzweig@mail.huji.ac.il: דוא"ל
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