
 

 

 

 

 

 ע"ש פרופסור רי"צ ורבלובסקי ז"ל לפרס    קול קורא

 בחקר הדתות  תלעבודת דוקטורט מצטיינ

 

ם  קדעל מנת ל 2015הוקמה באוקטובר האגודה הישראלית לחקר דתות 

יצירת פורום לפעילות מחקרית   ל ידיהמחקר המדעי של דתות ע את

ים,  וקיום מגוון של פעילויות אקדמיות ואחרות דוגמת כנסים, סמינר

בכך ממשיכה האגודה את פועלה של החברה    סדנאות ופרסומים.

רי"צ   סור פרופהישראלית להיסטוריה של הדתות, אשר הוקמה על ידי 

יה  , ממייסדי תחום חקר הדתות באקדמ( 2015-1924) ורבלובסקי ז"ל 

בקתדרה למדעי הדתות ע"ש  ורבלובסקי החזיק  פרופסור .  הישראלית

קן הפקולטה  ידשימש כבירושלים,   בריתמרטין בובר באוניברסיטה הע

-וכסגןכמזכיר הכללי לסירוגין כיהן  כמו כן למדעי הרוח באוניברסיטה.  

מידע נוסף  . ( IAHRהאגודה הבינלאומית להיסטוריה של הדתות ) נשיא

 .כאן נמצא בקישורית  על חייו ופועלו

האגודה הישראלית לחקר דתות, בשיתוף עם משפחתו של פרופ'  

ורבלובסקי, שמחים להכריז על ייסודו של פרס ורבלובסקי לעבודת  

₪.  ניתן להגיש בגין עבודה    15,000מצטיינת בחקר הדתות ע"ס  דוקטורט

אושרה בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת המועמדות לפרס  ש

ונכתבה במוסד מחקר ישראלי. במקרים מיוחדים תישקל מועמדותן של  

עבודות שהוגשו בארבע השנים האחרונות. בעת הגשת טפסי המועמדות  

 .לפרס על המועמד/ת להיות חבר/ה באגודה

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99


 

 

 

 

 : PDFמט כלול את המסמכים הבאים בפורהגשת מועמדות ת 

 עבודת הדוקטורט. א.

 סומים.פר רשימת  כולל ,  חיים )מדעי(  קורותקובץ   ב.

 מכתבי השיפוט של העבודה )אם הם הובאו לידיעת המועמד(. .ג

מכתב המלצה אחד של חוקר/ת בכיר/ה שלא נמנה על חבר   ד.
וט, עליו להגיש לפחות שני  השופטים. אם אין בידי המגיש מכתבי שיפ

 .מכתבי המלצה

בת  נפתחה תי מחויבת לשמירת סודיות, ולשם כך  וועדת הפרסה.        
. יש  werblowsky.prize.2021@gmail.comדואר אלקטרונית ייעודית: 

לשלוח לכתובת זו )ולא לכתובת האגודה( את כל הקבצים )הגשת  
דות המוגשות, וכן  מועמדות, קורות חיים, רשימת הפרסומים, העבו

 .2020בדצמבר    31מכתבי המלצה( עד לתאריך 

 

 קראו את תקנון הפרס. אנאמידע נוסף  ל

 

 ד רב, בכבו

 

פרופ' דפנה   י ורבלובסקי )לפ סדר א"ב(:של פרסהיגוי וועדת ה חברי/ות
אפרת )האוניברסיטה הפתוחה(, פרופ' חנוך בן פזי )אוניברסיטת בר  

, בתפקידו כנשיא  אוניברסיטת תל אביב אילן(, פרופ' איתמר גרינולד )
האוניברסיטה העברית(, פרופ' דוד שולמן  (, ד"ר נפתלי משל )האגודה

 ת(.ר )האוניברסיטה העברידלרית שטופ' נו, פראוניברסיטה העברית( )ה


