
 מכרז לתקן בתחום השואה 

 קול קורא 

 משרה תקנית: 

תקופת השואה ושארית הפליטה עם יכולת הוראה ומחקר בנושאים נוספים הקשורים בעולם  
 . 20היהודי במאה ה 

הפקולטה למדעי היהדות והמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי  
אילן מודיעות על פתיחת מכרז למשרה תקנית בתחום השואה ושארית הפליטה -באוניברסיטת בר

 . 20- עם התמחות נוספת באחד או יותר מהנושאים הקשורים בעולם היהודי במאה ה

בוהה ביותר בשפה העברית של קורסים בנושא השואה, שארית  המשרה כוללת הוראה ברמה הג
הפליטה, ותוצאות השואה בעולם היהודי, וכן בנושאים הקשורים בעולם היהודי במאה העשרים 
לפני ואחרי השואה, הן לתואר ראשון והן לתארים מתקדמים בתחומי התמחותו/ה של 

בתחומים נוספים בתולדות ישראל  המועמד/ת, והנחיה של תלמידי/ות מחקר בתחום השואה וכן  
. כמו כן, מצופה מהמועמד/ת לנהל מחקר עצמאי ומקורי, לפרסם מאמרים וספרים 20-במאה ה

בבמות שפיטות ומובילות בתחום, להשתתף בכינוסים אקדמיים מקומיים ובינלאומיים ולגייס 
 מענקי מחקר. 

  

 תנאי סף למשרה הם:  

 ( יכולת הוראה אקדמית מוכחת. 1

ת בהוצאות לאור אקדמיות מכובדות ובבמות \סומים אקדמיים בתחומי המחקר של המועמד( פר2
 שפיטות מובילות בתחום. 

 . (1948-1870) ( השכלה מוכחת בהיסטוריה אירופאית3

 ( ניסיון מוכח בעבודה ארכיונית.4

)בנוסף ( בקיאות מדעית בשפות רלוונטיות לתחומי המחקר, כולל בשפה אירופאית אחת 5
 יתרון. -לאנגלית( הקשורה בתחום השואה, ובייחוד יידיש. ידע בשפות אירופאיות נוספות 

דוקטורט -( למועמדים בעלי תואר שלישי מאוניברסיטה ישראלית, נדרש ביצוע מחקר פוסט6
תש"פ והיציאה לחו"ל לא   -בחו"ל. לאלה שסיימו את לימודיהם לתואר דוקטור בשנים תשע"ט 

מאוניברסיטה בארץ שאינו במוסד  טדוקטור- הנסיבות, נדרש ביצוע מחקר פוסט התאפשרה עקב
 בו סיימו את לימודיהם. 

. מועמדים/ות בתחום 2021תחילת ההעסקה היא בראשית שנת הלימודים תשפ"ב, אוקטובר 
 רלוונטי מוזמנים/ות להגיש מועמדות. 



 דרגת הזוכה תיקבע בהתאם לניסיון ולפרסומים.

 :ים הםהמסמכים המבוקש

 מכתב פנייה )נא לציין שמות של שלושה ממליצים(.  .1

 קורות חיים. .2

 טורטדוק -אישור על קבלת תואר דוקטור או אישור זכאות לתואר זה + אישור לפוסט .3
 הנ"ל.  6בהתאם לסעיף  

 רשימת פרסומים. .4

 שני פרסומים נבחרים. .5

 כניות מחקר לשנים הקרובות.ותקציר של ת .6

 האחרונות במידה שישנם כאלה. סקרי הוראה משלוש השנים  .7

 ניתן להגיש חומרים בעברית או באנגלית.  

 . אחד, לכתובת הדוא"ל שלהלן: PDF על המועמדות/ים לשלוח את המסמכים הנזכרים בקובץ 
  jewishhistory.dept@biu.ac.il  

 . בקש מהממליצים לשלוח ישירות את המלצותיהם לכתובת הנ"ל כמו כן, עליהן/ם ל

. תיק שיוגש 2020בדצמבר  27- באחריות המועמדות/ים לוודא שכל החומר המבוקש יגיע עד ל
 רק פניות מתאימות תיעננה.בנוסף,    .בלא כל המסמכים האמורים ושלא בהתאם להנחיות לא יידון

לבירורים נוספים אנא פנו לפרופ' עמנואל פרידהיים, ראש המחלקה,  
  Emmanuel.friedheim@biu.ac.ilבדוא"ל: 
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Tenure-Track Position: The Holocaust and its Aftermath with teaching 
and research experience in topics pertaining to the 20th Century Jewish 

World 

The Faculty of Jewish Studies and the Israel and Golda Koschitzky 
Department of Jewish History and Contemporary Jewry at Bar-Ilan 
University invites applications for a tenure track position in the field of the 
Holocaust and its Aftermath with an additional field of specialization 
pertaining to the 20th century Jewish world. 

The position requires teaching in Hebrew at the highest pedagogical level, 
including both required undergraduate courses and advanced electives for 
undergraduates in the aforementioned fields, graduate seminars in the 
candidate's specific field of expertise, and advising masters and doctoral 
students in the field of the Holocaust and other topics in 20th century Jewish 
History. In addition, the candidate is expected to conduct independent and 
original research, to publish articles and books in reputable academic peer-
reviewed platforms, to participate in local and international conferences, 
and to compete for research grants.  

Basic requirements include: 

1) Proven successful college\university teaching experience. 

2) Publications in the required field in peer-reviewed journals and renowned 
academic publishers. 

3) Proven academic knowledge of European History (1870-1948). 

4) Proven experience in archival research. 

5) Fluency in Hebrew and a scholarly working knowledge of at least one 
additional relevant European language in the field of the Holocaust, 
especially Yiddish. (proficiency in additional European languages will be 
an advantage for the candidate). 

6) For Israeli candidates, Post-doctoral study and research outside of Israel. 
For those who completed their doctoral studies between 2019-2020 and who 
could not travel abroad, post-doctoral study and research at an Israeli 
university in which they did not complete their doctoral studies. 



The successful candidate will begin teaching in October 2021. Candidates in 
relevant fields are invited to apply. The rank of the elected candidate will be 
determined on the basis of their experience and publications.  

Please submit the following documents: 

1.      Cover Letter (including names of three references). 

2.      Curriculum Vitae. 

3.      Doctoral Diploma or certificate + confirmation of Post-doctoral study 
if required according to line 6 above. 

4.      List of publications. 

5.      Two publications. 

6.      Brief summary of research plans for the next few years. 

7.      Teaching evaluations from the previous three years (if available). 

Three letters of recommendation from senior scholars should be sent by 
them directly to the commission at the e-mail address below. 

Documents can be in English or in Hebrew. Please submit all of the 
requested materials in one PDF document to the following e-mail address: 

jewishhistory.dept@biu.ac.il  

Candidates are responsible to make sure that all the above is sent in by 
December 27, 2020. Files missing any of these documents will not be 
evaluated. Moreover, only suitable submissions will receive a response. 

For further inquiries, please contact the Department Chair,  

Professor Emmanuel FRIEDHEIM, at: emmanuel.friedheim@biu.ac.il  
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