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 סגל בכיר ת/משרה פנויה לחבר

 להיסטוריה של עם ישראלבחוג 

 

ההיסטוריה של עם ישראל בעולם  למשרה בתחום ולמועמדים פונה למועמדותלהיסטוריה של עם ישראל החוג 
  . לתיים, ובין דתייםיקשרים בין קהעם זיקה למודרני -הטרום מיהאסלא

 יסטוריה של עם ישראלהאשר תחום מחקריהן/ם הוא  מוזמנים/ות להגיש מועמדות חוקרות/ים מצטיינות/ים
, ואשר עוסקות/ים בשאלות גלובליות הנוגעות להתפתחותה של הציוויליזציה מודרני-הטרום האסלאמי עולםב

בפרט מוזמנים/ות להגיש  .פרספקטיבה היסטורית רחבהעת החדשה המוקדמת מתוך הביניים ל-מימיהיהודית 
כחלק מן העולם היהודי קהיר היכולות/ים ליצר עניין לימודי בחקר גניזת קהיר מועמדות חוקרות/חוקרי גניזת 

  .תיכוני-היםהעולם ו

ארצות יהודי רניות לחקר בקיאות בגישות ההיסטוריוגרפיות המוד ות/מצופה מן המועמדות/ים להיות בעלי
 גםהפתוחים  ,18-ה למאהאסלאם ועד -, ויכולת ללמד מגוון גדול של קורסים מראשית יחסי יהדותהאסלאם

  .מודי הערבית והאסלאםילתלמידי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, והחוג לל

 שנות המשרה הראשונות. בנוסף ארבעבמהלך מחקר עצמאי פרויקט לפתח נדרש מאיש/ת הסגל הנבחר/ת 
ומקורית בחקר  להראות יכולת מחקרית עצמאית על המועמדות/ים  .מענקי מחקרלגיוס מוכנות נדרשת 

מחקר  של בתחומי התיאוריה והמתודולוגיה ההיסטוריה והתרבות היהודית בארצות האסלאם ושליטה
 במטרהטית תיאורכמו כן על המועמד/ת לגלות נכונות לעסוק וללמד סוגיות בעלות משמעות  .עדכני טוריסהי

ארכיאולוגיה, -מדעי היהדותשיח ושיתופי פעולה מחקריים עם תחומי דעת מגוונים בבית הספר ל ליצור
 בפקולטה ובאוניברסיטה.

 . ערבית-יהודית/ספרותיתה, ובקיאות בערבית האנגליתורסים בשפה העברית ובשפה המשרה מחייבת הוראת ק

  .2022ינואר איוש המשרה יחל בחודש 

פני מועד שיקבלו תואר זה ל למיבעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או  ומועמדות משרה פתוחה למועמדיםה
 .פ"בתחילת העסקתם. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תש

 המשרה היא תקנית ועשוייה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור 
 כים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.המוסדות האקדמיים המוסמ

רשימת , קדמי )עד שני עמודים(, קורות חייםא ת ומסלול חיים\ר של המועמדמכתב פנייה הכולל תיאור קצ
ס (, וכן סילבועד שני עמודיםפרסומים, מבחר עבודות, תיאור תמציתי של תכנית מחקר עתידית )בהיקף של 

  :יש לשלוח אלקורסים שלושה  נטטיבי שלט

 

 להיסטוריה של עם ישראלראש החוג  ד"ר יובל שחר

 69978אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 

  yshahar@tauex.tau.ac.il או בדוא"ל

  

 2021 בספטמבר 1-הוא ההמועד האחרון להגשת המועמדות  

 אקדמי מעמד בעלי ות/מכתבי המלצה מחוקרים שיעברו לשלב השני יתבקשו לדאוג לכך ששלושה ות/םמועמדי
 ל."הנ לכתובת ות/הממליצים ידי-עלישירות  בכיר יישלחו

להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, ולקלוט חברות וחברי סגל חדשים  תמעוניינפקולטה למדעי הרוח ה
  .נתהמייצגים חברה רב תרבותית ומגוו

וההודעה פונה לנשים וגברים  שעומדים בתנאים המצוינים לעיל, המועמדיםו המועמדותהמשרה פתוחה לכל 
הספר, -ביתהחוג, צרכי החוג. על פי ו מיםהמועמד/ת המתאי על פי כישוריתאויש בהתאם המשרה כאחד. 

 .כלשהי ת מועמדותבים לקבל הצעימחויאינם הפקולטה או האוניברסיטה 

mailto:yshahar@tauex.tau.ac.il
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Senior Academic Position in the Department of Jewish History 

 

The Department of Jewish History at Tel Aviv University invites applications for a tenure-track 

position in Jewish History in the pre-modern Islamicate world, with an emphasis on 

intercommunal and interreligious relationships. 

  

The department is looking for outstanding candidates whose area of research focusses on Jewish 

history in the pre-modern Islamicate world, and who deal with global questions related to the 

development of the Jewish civilization between the Middle Ages and the Early Modern Period from 

a broad historical perspective. In particular, we invite applications from scholars of the Cairo 

Geniza who are able to create interest in the study and research of the Cairo Geniza, both as part of 

the Jewish world as well as the wider Mediterranean world.  

Candidates are expected to be familiar with modern historiographic approaches to research into the 

Jews of the Islamicate world, to be able to teach a large range of courses ranging from the 

beginning of Jewish relations with Islam up to the eighteenth century, courses also open to students 

from the Department of the History of the Middle East and Africa, and the Department of Arabic 

and Islamic Studies.  

The successful candidate will be expected to develop an independent research project in the first 

four years of his/her appointment. S/he will also be expected to apply for research grants. 

Candidates will be expected to demonstrate independent and original research ability in research 

into Jewish civilization in the Islamicate world, and proficiency in the theory and methodology of 

up-to-date historical research. The candidate will also be expected to deal with and to teach 

theoretical subjects, with the aim of encouraging dialogue and research collaborations with a range 

of disciplines within the School of  Jewish Studies and Archaeology, the faculty of Humanities and 

the University in general. 

The position requires teaching courses in Hebrew (by the beginning of the third year of 

employment) and English, and knowledge of literary Arabic/Judeo Arabic. 

The position is open to candidates with a PhD or those who will obtain a PhD before the beginning 

of the employment. 

Employment for this position will commence in January 2022. 

This is a tenure-track position, which may lead to permanent employment at the end of the 

probationary period. 

Salary and employment conditions will conform to Tel Aviv University regulations. The 

appointment procedure will be carried out according to the rules and regulations of Tel Aviv 

University and are subject to the approval of the University’s authorities. The position will become 

effective starting from January 2022 and the academic rank will be determined towards the 

beginning of employment. 

Candidates should send their applications including a cover letter referring to the educational and 

academic trajectory of the candidate (max 2 pages), CV, list of publications, samples of 
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publications, a short description of their next research project (max 2 pages), and 3 potential course 

syllabi to: 

 

Dr Yuval Shahar 

Head of the Department of Jewish History 

Tel Aviv University 

Tel Aviv 69978 

 

Or by email to yshahar@tauex.tau.ac.il  

 

The deadline of submission is 1st September 2021 

Candidates who proceed to the second stage of evaluation will be asked to have three reference 

letters sent directly from senior scholars to the above address. 

We are interested in increasing diversity, broadly defined, in the Faculty of Humanities and in 

recruiting new faculty members representing a diverse multicultural society. 

The position is open to all candidates. The appointment will be based on the candidate's 

qualifications and the needs of the Department and the School of Jewish Studies-Archaeology. The 

Department, School, Faculty or Tel-Aviv University are not obligated to appoint any of the 

candidates who apply for this position.  
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