
                 האוניברסיטה העברית בירושלים                  

 ש מנדל"המכון למדעי היהדות ע     הפקולטה למדעי הרוח

 פרסי מחקר במדעי היהדות
 ל"ש מוריץ ושרלוטה ורבורג ז"ע

 
 האוניברסיטה העברית בירושלים מכריזה על פרסי המחקר

 ותל במדעי היהד"ש מוריץ ושרלוטה ורבורג ז"ע
 (021300210) ג"עלשנת תש

 
 צעירים העוסקים במדעי היהדות לחוקריםפרסי ורבורג מיועדים    
 :למקצועותיהם וענפיהם השונים   
 64ובמקרים יוצאים מן הכלל עד גיל  57דוקטורנטים עד גיל  * 
 .67ובמקרים יוצאים מן הכלל עד גיל  64דוקטורנטים עד גיל -פוסט * 

 
תכנית המחקר שב כתיבת עבודת הדוקטור יידונו מועמדים בשל

, ויסיימו את העבודה בתוך שנתיים מיום קבלת הפרס ,שלהם אושרה
 אשר יעסקו בעבודות המחקר דוקטור-הפוסט וכן מועמדים בשלב

 באוניברסיטה העברית
 

לזוכים בפרס תוענקנה מלגות אשר תחייבנה אותם לצמצם את היקף 
 .תעסוקתם עד לחצי משרה

 
 ורפים בזהלמלגה מצת בקשוטפסי 

 [דוקטור-תלמידי פוסטלתלמידי מחקר או ל –נא להקפיד למלא את הטופס הנכון ]
 

  גם במזכירות המכוןבקשות את טפסי הניתן לקבל  
 44-7555746: טל,  הפקולטה למדעי הרוח ,6114חדר  

 carrief@savion.huji.ac.ilל "דוא   
 

 
 

 המועד האחרון להגשת הבקשות
 (11.1.0210) ב"בטבת תשע 'כ, אשוןריום 

 [בדף ההנחיות המצורף לטופס הבקשה נמצאפירוט החומר שיש לצרף ]
 

  Faculty of Humanities, Mount Scopus, Jerusalem 91947ירושלים , הר הצופים, הפקולטה למדעי הרוח
 :Fax( 44) 755 5855:פקס   Tel:  (  44) 755 5746: טלפון



 

 2201-3201 –ג"עתשקשה לפרס ורבורג לשנת הנחיות להגשת ב
 

  לטופס הבקשה יש לצרף .1

 )להלן 3ראה סעיף (  ורות חייםק  *

 (להלן 4ראה סעיף )רשימת פרסומים   *

  של עבודת הדוקטור( מילים 500 -כ)תקציר   *

 ח התקדמות חתום על ידי המדריך"דו : לתלמידי מחקר

 דוקטור-עבודת הפוסט תוכנית של( יליםמ 500 -כ)תקציר  :דוקטור-לתלמידי פוסט

 הדוקטורטחוות הדעה על עבודת    

 

 (מסודרים בסטים) עותקים 5 -ב( כולל הבקשה)יש להגיש את כל החומר   -
 

 ממליצים .2

במעטפה , ש מנדל"למכון למדעי היהדות ע ישירותיש לבקש מהממליצים לשלוח את ההמלצות . יפנה לממליצים תלמידה

 carrief@savion.huji.ac.ilל "או לדוא, סגורה

 

 קורות החיים .3

 :וקורות החיים יכלל 

 (לטופס הבקשה' כמפורט בסעיף א)פרטים אישיים    -

 (החל מבית הספר התיכון)פרטים על מוסדות הלימוד   -

 פרטי תעסוקה אקדמית  -

 ג"בשנת תשע( צפויים)א ומקום עבודה ותפקיד "ת תשעמקום עבודה ותפקיד בשנ  -

 וכן הכנסה צפויה , ב"תשע –ע "בן הזוג בשנים תש/ת ובת/מקורות הכנסה מעבודה של המועמד:  מצב כלכלי  -

 ואחר, תמיכת הורים; ב"תשע-ע"מלגות ופרסים בשלוש השנים תש; ג"בתשע

 חשבון מספר סניף ומספר, שם ומספר הבנק:  פרטי חשבון בנק  -

 

 רשימת פרסומים .4

מועד הפרסום  ומספר                                                                               , במת הפרסוםאת , לצד שם הספר או המאמר, ברשימת הפרסומים יש לציין  -

 .העמודים

 א שיפוטספרים שעברו שיפוט לאלו שהתפרסמו בלו להפריד בין מאמרים יש  -

אלו יופיעו  בנפרד בראש .  לכלול ברשימת הפרסומים את חיבור הגמר למוסמך ולא את עבודת המחקר לדוקטורט אין  -

 הרשימה

 לצרף את המאמרים או ספרים עצמם אין  -
 

 :מועד אחרון להגשת הבקשה

 

 2012 בינואר 15, א"עתש ד בטבת"י, שלישייום 
 

 , ש מנדל"מכון למדעי היהדות עליש להגיש את הבקשה 

 02-5553504/6: טל, הר הצופים, בנין מדעי הרוח, 4112חדר 

carrief@savion.huji.ac.il דואל  : 

mailto:carrief@savion.huji.ac.il


       ל "מוריץ ושרלוטה ורבורג ז ש"בקשה לקבלת פרס מחקר ע                
 2013-2012 –ג"עלשנת תש

 למידי מחקרת 
 

 פרטים אישיים.   א

 

 ___________________.:ז.ת_________________  : שם פרטי________________________ : שם משפחה

 

 ___________: מיקוד _______________ יישוב________________________________________: כתובת

 

 ________________________________ל "דוא_______ _____________( נייד)_______________ (ב: )טל

 

 ____________:שנת עלייה_________________:מדינה____________________:עיר________  :שנת לידה

 

 ______________________: ילדים' מס_______________ מצב משפחתי 

 

==================================================================== 

 לימודים.  ב

 

 ________________________. א.חוגי לימוד לב

 

 _______ :    ציון סופי________ : שנת קבלת התואר

 

 ________________________. א.חוג לימוד למ

 

 ____: ציון בחינת גמר________  :שנת קבלת התואר

 _____:  ציון סופי למוסמך

 

 _________________________________________________________: תואר מוסמךנושא עבודת הגמר ל

 

 ____________________________________________________ _________תחום לימוד לתואר דוקטור 

 

 ______________________________: תאריך אישור הצעת המחקר__________ : שנת רישום כתלמיד מחקר

 

 __________________________________________________________________:נושא עבודת הדוקטור

 

__________________________________________________________________________________ 

  

 ____________________________________( 2______________________________   (  1: ים/המדריך

 

 _________________________: תאריך מתוכנן לסיום העבודה

 

: ב"תשע-א"מלגות בתשע/פרסים

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

=============================================================== 

 (פרט למדריך)ממליצים .   ג
 

 _______________________  : ל"דוא_________________: מוסד____________________________: שם

 

 _______________________: ל"דוא_________________: מוסד____________________________: שם

==================================================================== 

 

 

 ________________________: חתימה______________________________ : שם_________  :תאריך    



 

       ל "מוריץ ושרלוטה ורבורג ז ש"בקשה לקבלת פרס מחקר ע           
  2013-2012 –ב"עלשנת תש

 רדוקטו-תלמידי פוסט
================================================ 

 פרטים אישיים.   א

 

 ___________________.:ז.ת_________________  : שם פרטי________________________ : שם משפחה

 

 ____________: מיקוד____________ :יישוב__________________________________________: כתובת

 

 ________________________________ל "דוא____________________ ( נייד)_______________ (ב): טל

 

 ____________:שנת עלייה_________________:מדינה____________________:עיר________  :שנת לידה

 

 ______________________: ילדים' מס________________  :  מצב משפחתי

==================================================================== 

 לימודים.  ב

 לא / כן : בהצטיינות______ : שנת קבלת התואר _____________________________. א.חוגי לימוד לב

 

 _____________________________. א.חוגי לימוד למ

 

 ________: ציון גמר_______ :שנת קבלת התואר

 

 _____________________________________________________________: נושא עבודת הגמר למוסמך

 

 ____________________________________________________ _________תחום לימוד לתואר דוקטור 

 

 לא/ כן :  ציון מעולה_______________  : שנת אישור עבודת המחקר

 

 __________________________________________________________________:נושא עבודת המחקר

  

 _____________________________________( 2_______________________________   (1: ים/המדריך

 

 __________________________________________________________: ע"מלגות בתש/פרסים

____________________________________________________________________________ 

============================================================== 

 דוקטור-פוסט.  ד

 ___________________________________________( : ב"תקופה וכיו, מקום, נושא)דוקטור  -תכנית הפוסט

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

: ים  קודמים/דוקטורט-פוסט

__________________________________________________________________________________ 

 (פרט למדריך לעבודת המחקר)ממליצים .   ה
 

 _______________________  : ל"דוא_________________: מוסד____________________________: שם

 

 _______________________: ל"דוא_________________: מוסד____________________________: שם

 

 ____________________________: חתימה______________  ____________  :שם__________:תאריך 



 


