Call for Applications

קול קורא לתלמידי מחקר

 במימון הקרן למדעי הרוח מייסודם של יד הנדיב והמועצה להשכלה,"התוכנית "תרבות יהודית בעולם העתיק
 התוכנית פועלת.( שמחה להוציא קול קורא לתלמידי מחקר לשנת הפעולה השלישית של התוכנית )תשע"ג,גבוהה
 תלמידים שיתקבלו לתוכנית יירשמו לתואר באחת האוניברסיטאות.אביב- חיפה ותל,אילן-באוניברסיטאות בר
. ויזכו למלגות ולהשתתפות בתוכנית מחקרית עשירה,ובהנחיית אחד מחברי הסגל המשתתפים בתוכנית
₪ 60,000 לשנה( ולתלמידי דוקטורט )עד35,000 התוכנית מציעה מלגות קיום לתלמידים או תלמידות למ"א )עד
 בתנאי שסיימו את הדוק־,( לשנה₪ 70,000 דוקטורט )עד- מלגות קיום תוענקנה גם לחוקרים בשלב הפוסט.(לשנה
. תלמידי חו"ל המעונינים ללמוד שנה בישראל מוזמנים לפנות אף הם. ואילך2007 טורט משנת
, תלמידים שיצטרפו בשנה זו יזכו למלגה לשנה אחת בלבד.תשע"ג היא שנת הפעולה האחרונה של התוכנית
.ויפעלו עם מדריכיהם לגיוס מלגה לשנים שלאחר מכן
,(דב )אוניברסיטת חיפה- ד"ר יונתן בן:מועמדים פוטנציאלים מוזמנים לפנות אל ראש התוכנית לשנת תשע"ב
ת התוכנית אשר תחומי המחקר של/ ניתן גם לפנות אל חבר. jbendov@research.haifa.ac.il בכתובת
. לפי הרשימה להלן והמפורט באתר הקבוצה,ה ביותר/ת קרובים אליו/המועמד
 וחיבור קצר בן כשני, שני מכתבי המלצה, דו"ח ציונים, כולל רמת השליטה באנגלית,לפנייה יש לצרף קורות חיים
 המועמדים יציינו את האוניברסיטה ואת חבר.עמודים ובו הצהרת כוונות על יעדיהם המחקריים במסגרת התוכנית
.סגל התוכנית שעימם הם מעוניינים להתקשר
,(דב )חיפה- ד"ר יונתן בן,(אביב- פרופ' גדעון בוהק )תל,(אילן- פרופ' אלברט באומגרטן )בר:משתתפי התוכנית
.(אילן- פרופ' עדיאל שרמר )בר,( פרופ' אריה קופסקי )חיפה,( ד"ר הלל ניומן )חיפה,(אביב-ד"ר סילבי הוניגמן )תל

15/4/2012 :תאריך אחרון לפנייה
8.5.2012 תשובות תפורסמנה עד לתאריך
http://judaismandantiquity.haifa.ac.il :לפרטים נוספים
The research program “Jewish Culture in the Ancient World”, founded by the Humanities Fund,
Yad Hanadiv and the Israel Council of Higher Education, is pleased to call for applications for its
ﬁnal year of activity (2012/13). The program is running at Haifa, Tel-Aviv and Bar-Ilan Universities.
Students accepted to this program will enroll in one of the universities, under the supervision of
one of the program members. Students will receive scholarships and participate in a rich
research program.
The program oﬀers scholarships for MA students (up to 35,000 NIS) and PhD students (up to
60,000 NIS per year). Scholarships will also be given to postdoctoral students (up to 70,000 NIS
per year, provided they have completed the doctorate in or after 2007), who are encouraged to
apply. Applications from foreign students interested in spending a year at an Israeli university,
are also welcome. Knowledge of Hebrew is required.
As 2012/13 is our ﬁnal year of activity, students will receive funding for one year and will act with
their advisors to secure funding for the following years.
Prospective graduate students and other potential applicants are encouraged to contact the
program head for 2011/12: Dr. Jonathan Ben-Dov University of Haifa) jbendov@research.haifa.ac.il,
or to contact the program member whose research interests best suit their own, according to the
list below and the group’s website.
Applicants should send their Curriculum Vitae (including level of Hebrew), university grades, two
recommendations, and a 2-page essay on their research plans for the period of participation.
Applicants (including postdoctoral candidates) should indicate the program member with whom
they seek to work.
Program members: Prof. Albert Baumgarten (Bar-Ilan), Dr. Jonathan Ben-Dov (Haifa), Prof.
Gideon Bohak (Tel-Aviv), Dr. Sylvie Honigman (Tel-Aviv), Prof. Aryeh Kofsky (Haifa), Dr. Hillel
Newman (Haifa), Prof. Adiel Schremer (Bar-Ilan)

Last date for sending applications: April 15, 2012
Admission will be announced by: May 8, 2012
For further information: http://judaismandantiquity.haifa.ac.il

