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 טרוטקוד-טסופל רקחמ יקנעמ
 

 םירקוחו תורקוח ןימזמ ןליא-רב תטיסרבינואב תידוהיה תרוסמב תיתרבחה העדותה רקחל ןרפלה זכרמ
 וננמז תודהיו לארשי תודלותל הקלחמב ג״פשת תימדקאה םידומילה תנשל רקחמ תגלמל תודמעומ שיגהל
 םיאשונב םינד רשא םירקחמב ךמות זכרמה .הנשל  ₪ 70,000 לש ךסב ,יקצישוק הדלוגו לארשי ש״ע
    .ירוטסיה טבמב תידוהיה הרבחלו תיתרבח העדותל םירושק
 
 תודהי תודלות רקחל הרדתקה לשו ןרפלה זכרמ לש תפתושמ טרוטקוד-רתב תגלמ לע םיזירכמ ונא ,ףסונב
 רשא ,ןליא-רב תטיסרבינואב וננמז תודהיו לארשי תודלותל הקלחמב ,טור הירמו לסרמ ש"ע התוברתו ןילופ
 .הנשל  ₪ 70,000 לש ךסב ,הפוריא חרזמב תידוהיה הרבחה רקחל תשדקומ
 

 ם/ןהלש רוטקודה תדובעש ימ תודמעומ ןהל שיגהל םיאכזו ,טרוטקוד-רתב תומלתשהל תודעוימ תוגלמה
 :שיגהל ת/שקבתמ ת/דמעומ לכ .2016 תנשב םדקומה לכל הרשוא
 

 םייח תורוק •
 םימוסרפ תמישר •
  דחא דומע דע לש היפרגוילביב ללוכ ,הגלמה תפוקת ךשמל תטרופמ רקחמ תינכות •
  רוטקוד ראותל תואכז רושיא •
  רוטקודה תדובע לש החנמהמ הצלמה בתכמ •
 הקלחמהמ תו/םיריכבה לגסה תושנו ישנא ןיבמ םתוא תוחנהל ןכומ רשא החנממ הצלמה בתכמ •

 ןליא-רב תטיסרבינואב וננמז תודהיו לארשי תודלותל
 

 .ףסה לע החדיי םישקובמה םירמוחה לכ אלל קית
 

 ה/ותוהש ךלהמב זכרמה תוליעפב ףתתשהל ,זכרמה תוסחב האצרה ריבעהל תו/םיבייחתמ קנעמב תו/םיכוזה
 .דיתעב םייטנוולרה םימוסרפב זכרמה לש ותכימת תא ןייצלו ,הטיסרבינואב
 

 20-ה דע chen.avraham@biu.ac.il ל"אודה תבותכל PDF ץבוקב םהרבא ןח 'בגל ריבעהל שי םירמוחה תא
 שיגמ ה/תא םא ןייצל אנ .״ןרפלה זכרמ טנרוטקוד-טסופ תגלמל השגה״ םושרל שי ליימה אשונב .2022 ינויב
 .הפוריא חרזמ לולסמל
 

Call for Applications: Postdoctoral Research Fellowship 
 

The Halpern Center for the Study of Jewish Self-Perception is issuing a call for applications for a 
post-doctoral fellowship in the amount of 70,000 NIS for the academic year 2022-2023, to be 
undertaken at the Israel and Golda Koschitzky Department of Jewish History and Contemporary 
Jewry at Bar-Ilan University. The Center typically supports projects that deal with self-perception 
and/or Jewish societies in historical perspective. 
 

  העדותה רקחל ןרפלה זכרמ
  תידוהיה תרוסמב תיתרבחה
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An additional post-doctoral fellowship of 70,000 NIS will be offered jointly by the Halpern Center 
and The Marcell and Maria Roth Chair in the History and Culture of Polish Jewry for scholars 
focusing on eastern European Jewish History.  
 
The fellowships are open to candidates who have completed their doctoral degree in 2016 or 
thereafter. 
 
Candidates must submit the following materials: 
 

• Curriculum Vitae 
• List of publications 
• Copy of doctoral degree 
• Detailed research proposal, including a one-page bibliography  
• Letter of reference from the doctoral advisor 
• Letter from a faculty member of the Bar-Ilan Department of Jewish History who is willing to 

serve as mentor for the duration of the fellowship 
 

Incomplete applications will not be considered. 
 
Postdoctoral fellows will be expected to deliver a lecture sponsored by the Halpern Center on their 
research over the course of the academic year, to participate in the activities of the Center, and is 
expected to acknowledge the Center’s support in all relevant future publications. 
 
Materials should be sent as .PDF files to Ms. Chen Avraham via email, at chen.avraham@biu.ac.il by 
June 20, 2022, with the subject header: Postdoctoral Application, Halpern Center. Please designate 
if you are applying to the eastern European track. 
 


