
 

 

 

 

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

 בחקר הדתות  תמצטיינ  מ.א.לעבודת 

 

ל  2015הוקמה באוקטובר  האגודה הישראלית לחקר דתות   ם  קדעל מנת 

ע  את דתות  של  המדעי  ידיהמחקר  מחקרית    ל  לפעילות  פורום  יצירת 

סמינרים,   כנסים,  דוגמת  ואחרות  אקדמיות  פעילויות  של  מגוון  וקיום 

ופרסומים. החברה    סדנאות  של  פועלה  את  האגודה  ממשיכה  בכך 

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

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

החזיק  פרופסור  .  הישראלית ע"ש  ורבלובסקי  הדתות  למדעי  בקתדרה 

העברית באוניברסיטה  בובר  כבירושלים,    מרטין  הפקולטה  ידשימש  קן 

-וכסגןכמזכיר הכללי  לסירוגין  כיהן  כמו כן  למדעי הרוח באוניברסיטה.  

)  נשיא להיסטוריה של הדתות  נוסף  .  ( IAHRהאגודה הבינלאומית  מידע 

 .כאן נמצא בקישורית  על חייו ופועלו

דתות,   לחקר  הישראלית  משפח  בשיתוףהאגודה  פרופ'  עם  של  תו 

  מ.א.ורבלובסקי, שמחים להכריז על ייסודו של פרס ורבלובסקי לעבודת  

שאושרה  עבודה    בגיןהגיש  ניתן ל  ₪.    5,000מצטיינת בחקר הדתות ע"ס  

להגשת המועמדות לפרסבשלוש השנים שקדמו   ונכתבה    למועד האחרון 

מיוחדים תישקל  במקרים  ישראלי.  מועמדותן של עבודות    במוסד מחקר 

בעת הגשת טפסי המועמדות לפרס על    שהוגשו בארבע השנים האחרונות.

 .בר/ה באגודה ח להיות מועמד/תה

 

 

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 אים בפורהגשת מועמדות תכלול את המסמכים הב

 .מ.א עבודת ה א.

 כולל רשימת פרסומים.,  חיים )מדעי(  קורותקובץ   ב.

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

חבר   ד. על  נמנה  שלא  בכיר/ה  חוקר/ת  של  אחד  המלצה  מכתב 

שיפוט,   מכתבי  המגיש  בידי  אין  אם  שני  השופטים.  לפחות  להגיש  עליו 

 ה.מכתבי המלצ

סוה.          לשמירת  כךלשודיות,  וועדת הפרס מחויבת  תיבת    נפתחה   ם 

אלקטרוניתד יש  gmail.comwerblowsky.prize.2021@:  ייעודית   ואר   .

זו  לשלוח   הקבאת    האגודה( לכתובת  )ולא  לכתובת  )הגשת  כל  צים 

הפרסומים,  מועמדות,   רשימת  חיים,  המוגשות,  קורות  כן  והעבודות 

 .2020מבר  בדצ  31 עד לתאריך  (צהבי המלמכת 

 

 קראו את תקנון הפרס. אנאלמידע נוסף  

 

 בכבוד רב, 

 

וועדת ההיגו )לפ סדר א"ב(:חברי/ות  ורבלובסקי  פרסי  דפנה    י של  פרופ' 

חנוך פרופ'  הפתוחה(,  )האוניברסיטה  בר    אפרת  )אוניברסיטת  פזי  בן 

ג  איתמר  פרופ'  אביב   לדנוריאילן(,  תל  כקידפ בת,  )אוניברסיטת  נשיא  ו 

ד"ר האגודה שולמן    (,  דוד  פרופ'  העברית(,  )האוניברסיטה  משל  נפתלי 

 נורית שטדלר )האוניברסיטה העברית(., פרופ' )האוניברסיטה העברית( 
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