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 משגב ירושלים 

 המרכז למחקר ולהוראה של מורשת יהדות ספרד והמזרח

 

 לשנת תש"ף למלגות בקשותהגשת רא לל קוקו

באוניברסיטה  מוסמך מחקרי ולתלמידי מחקרלתלמידי  

 העברית, אשר מחקרם כלול בתחומי העניין של המרכז 
 

 

 תחומים הבאים:לעדיפות 

 

 ובארצות האסלאם תולדות הקהילות היהודיות בחצי האי האיברי ▪

, בכ"י ובדפוס היצירה הספרותית והתורנית של יהודי ארצות האסלאם ▪

 תרבות הספר, הכתיבה וההדפסה

זמננו העוסקת -אמנות יהודית בארצות האסלאם, ואמנות ישראלית בת ▪

 במורשת ובזהות  המזרחית

 ארצות האסלאםאתנוגרפיה ופולקלור של יהודי  תרבות עממית, ▪

 

 ד/ה לתואר שני₪ לתלמי 5,000עד 

 ₪ לתלמיד/ה לתואר שלישי 10,000עד                              

 

 נא לציין את נושא עבודת הגמר ואת שם המנחה. טופסי בקשה ניתן למצוא באתרנו. 

 טרוני לכתובת דוא"ל קפורמט אלבאת הבקשות המנומקות ואת המסמכים הנלווים יש להגיש 

hmisgav@mail.huji.ac.il    
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 משגב ירושלים 

 המרכז למחקר ולהוראה של מורשת יהדות ספרד והמזרח

 

 עברית להגיש בקשותקול קורא למורים וחוקרים מן האוניברסיטה ה

 

 בעריכת מחקרים ובפרסומים לחוקרים סיוע 

 בתחומי העניין של המרכז

 

  מחקר בסיסי -₪( לצורך ביצוע מחקרים  10,000מוזמנים להגיש בקשות לסיוע )עד חוקרים  .1

 . בתחום מורשת יהודי חצי האי האיברי וארצות האסלאם. קדימות תינתן למחקרים בהתהוות

מקורות תמיכה אחרים עלויות וומפורטת, תוך ציון  תכנית מחקר ברורההציג יתבקש להחוקר 

 )*לפי כללי האוניברסיטה דין וחשבון על אופן ניצול כספי הסיועקבלות ובעתיד גיש , ולהבמחקר

 חודשים מיום קבלת ההודעה. 15. יש לממש את המענק בתוך איננו מממנים נסיעות לחו"ל(

מוזמנים להגיש בקשות לסיוע )עד ומוסדות אקדמיים העברית  מן האוניברסיטה. חוקרים 2 

בית עם חוזה וזאת בתנאי שבידם בתחומים הרלוונטיים,  מחקרים הוצאה לאור שלב₪(  00010,

 .ההוצאה

 ₪( 3,500)עד  .ובסדנאות מחקר בתחומי עניינואקדמיים כנסים קיום . המרכז תומך גם ב3

 

 טופסי בקשה ניתן למצוא באתרנו. 

 טרוני לכתובת דוא"ל קאת הבקשות המנומקות ואת המסמכים הנלווים יש להגיש בפורמט אל
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