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מרכז ליאוניד נבזלין מזמין הצעות למלגות מחקר מבעלי תואר שלישי. 

ומזרח  רוסיה  יהודי  תולדות  נבזלין:  מרכז  של  העניין  בתחומי  לעסוק  המחקר  הצעות  על 
אירופה, מורשתם ותרבותם. תינתן העדפה  למחקר במרחב של  האימפריה הרוסית וברה"מ, 

במאות ה-19-20 וכן למחקרים העוסקים בהגירה היהודית בתוך וממזרח אירופה. אמות המידה 
העיקריות לאישור הצעת מחקר הן טיב ההצעה, התאמתה למטרות המרכז וכישורי החוקר/ת. 
רלוונטי.  בתחום  צעירים   (Ph.D.) שלישי  תואר  בעלי  שמקדמים  לפרויקטים  מיועדות  המלגות 

הצעות יתקבלו רק מאזרחים ישראליים  או תושבים קבועים. 

כל הצעת מחקר שתוגש  בצורה אלקטרונית  למרכז נבזלין, צריכה לכלול (בעברית או באנגלית):
קורות חיים, כולל רשימת פרסומים. נא לציין את מס' ת.ז. ופרטי יצירת הקשר.  .1

אישור האוניברסיטה על קבלת התואר השלישי.  .2
שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה שמכירים את המחקר שלך, אך אינם קשורים לפרויקט המוצע.   .3

מכתבי המלצה יישלחו ע" הממליצים ישירות לדוא"ל של המרכז.
הצהרה המפרטת את מקורות המימון הנוספים הצפויים בשנת הלימודים תשע"ט, הכוללת כל סוגי   .4

המלגות
תכנית מחקר מפורטת (עד 5 עמודים) הכוללת:  .5

כותרת, מטרות וחשיבות המחקר  •
מתודולוגיה  •

פירוט המקורות (ארכיונים, אוספים, תיעוד בעל-פה, ספריות, וכ"ו)  •
תקציב  •

תיאור ההתקדמות במחקר עד למועד הגשת ההצעה ותאריך הסיום הצפוי  •

תנאי המענק
על מקבלי המלגה להזכיר את המרכז באופן ראוי בכל פרסום של עבודת המחקר עצמה או של מאמרים 

פרי המחקר, אלא אם כן המרכז מוותר על כך במפורש.
המלגות הינן עבור מטרות מחקר בלבד, כגון נסיעה לארכיונים בחו"ל, רכישת צילומים ועריכת ראיונות.

מלגות מרכז נבזלין אינן ניתנות לצורכי מחייה בארץ.
  

סכום המענק עד 4,000$  הוא יינתן במספר תשלומים, בהתאם להתקדמות במחקר.
שמות הזוכים יפורסמו ביולי 2018

מרכז ליאוניד נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה, 
המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל 


