
 
 

 ע"ש מנדל המכון למדעי היהדות    אוניד נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופהימרכז ל

Mandel Institute of Jewish Studies          The Leonid Nevzlin Research Center for  

                                                              Russian and East European Jewry 

 

 מכריזים על 

 (2018 – 2017) ח"עתשמחקר לתלמידי תואר שלישי לשנת הלימודים ת ומלג
 

על הצעות  .מרכז ליאוניד נבזלין והמכון למדעי היהדות מזמינים הצעות למלגות מחקר עבור תלמידי תואר שלישי

 העדפה תינתןמרכז נבזלין: תולדות יהודי רוסיה ומזרח אירופה, מורשתם ותרבותם.  מי העניין שלתחובהמחקר לעסוק 

וכן למחקרים העוסקים בהגירה היהודית בתוך   19-20 – ה ותמאב, מ"ברהו רוסיתה אימפריהה מחקר במרחב שלל

וכישורי  טיב ההצעה, התאמתה למטרות המרכזמחקר הן אמות המידה העיקריות לאישור הצעת  .וממזרח אירופה

הצעות יתקבלו רק מאזרחים  התחרות פתוחה לכל תלמיד הרשום באחת מהאוניברסיטאות בישראל. החוקר/ת.

  .או תושבים קבועים  ישראליים

 

 :)בעברית או באנגלית( צריכה לכלול ,מחקר שתוגש בצורה אלקטרונית למרכז נבזליןהצעת כל 

 את מס' ת.ז. ופרטי יצירת הקשר.  צייןנא ל .נםיים, כולל רשימת פרסומים, אם ישחקורות  .1

 שלב ב'.ב דוקטורטה \תלמיד אישור האוניברסיטה על היותך .2

 . המרכזישירות לדוא"ל של  ע"י הממליץ שתישלח המלצת המנחה .3

 , הכוללת כל סוגי המלגותהוספים הצפויים בשנת הלימודים תשע"הצהרה המפרטת את מקורות המימון הנ .4

 עמודים( הכוללת: 5)עד  פורטתחקר מתכנית מ .5

  ,וחשיבות המחקרמטרות כותרת 

 מתודולוגיה 

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

 תקציב 

 צפויהסיום התאריך תיאור ההתקדמות במחקר עד למועד הגשת ההצעה ו 

 

 תנאי המלגה

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

 אלא אם כן המרכז מוותר על כך במפורש.

 

 בלבד, כגון נסיעה לארכיונים בחו"ל, רכישת צילומים ועריכת ראיונות. עבור מטרות מחקרגות הינן המל

 .ץבאר לצורכי מחייהמלגות מרכז נבזלין אינן ניתנות 

   

 שנה נוספת.הארכה בם אפשרות לע, $ לשנה אקדמית3000סכום המלגה הוא עד 

 

 :דוא"ל לכתובת .(2017 במאי 7-ה) זתשע" י"א באייר', איום עד יש להגיש  הצעותאת ה
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