
 

 

 קורא  קול

 

אילן,  -, אוניברסיטת ברפילוסופיה יהודיתשל המחלקה ל שניהשנתי ה הבינלאומי כנס הדוקטורנטים

 ע"ש ד"ר ציפי קויפמן 

 

The second International Annual Doctoral Students' Conference, Department of Jewish 

Philosophy, Bar-Ilan University, in Memory of Dr. Tsippi Kauffman 

 

בפילוסופיה  הדוקטורנטים ציבור אילן, מזמינה את  -, אוניברסיטת ברפילוסופיה יהודיתהמחלקה ל

אילן  -אוניברסיטת בר להגיש הצעות לכנס השנתי, שיתקיים ב"ה ביהודית ומחשבת ישראל ברחבי העולם 

 (. 2022באוגוסט,  3-4ז מנחם אב תשפ"ב )-וה', -ד' מיםיב

הגות יהודית בימי  אנחנו מזמינים הגשת הצעות במגוון רחב של תחומים במחשבת ישראל )בכלל זה  

 קבלה וחסידות, ועוד(. הביניים ובעת החדשה, 

 .מילה 300אנגלית, עד תקצירי ההצעות יוגשו ב

 . או למושביםדקות לדובר(   20)ניתן להגיש הצעות להרצאות 

 כותרת ההרצאה תוגש בעברית ובאנגלית. 

 עברית ואנגלית.  – לשון הכנס 

 .יש לצרף להצעה את המלצת המנחה

 

 אונליין בטופס המצורף: הגשת ההצעה תתבצע 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5I2mrDHjcoApW5CQPRtLtRleG5QPchQoEJ

Oe-yIi0LOY5Ig/viewform?usp=sf_link  

 

 

 (.2022במאי,  15)  באייר תשפ"  פסח שני, י"ד , אעד יום הצעות  ניתן להגיש 

 עד לתאריך זה.  phdjewishthoughtbiu@gmail.com לכתובתאת המלצות המנחים יש לשלוח 

 

 ליצירת קשר אנא פנו לכתובת זו. 

 .פוט אקדמי, כמקובלההצעות יעברו שי

 

 הועדה האקדמית: 

 שמואלי -ד"ר ליאור זקס

 ד"ר יצחק הרשקוביץ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5I2mrDHjcoApW5CQPRtLtRleG5QPchQoEJOe-yIi0LOY5Ig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5I2mrDHjcoApW5CQPRtLtRleG5QPchQoEJOe-yIi0LOY5Ig/viewform?usp=sf_link
mailto:phdjewishthoughtbiu@gmail.com


 

 

Call for Papers 

 

 

The second International Annual Doctoral Students' Conference, Department of Jewish 

Philosophy, Bar-Ilan University, in Memory of Dr. Tsippi Kauffman 

 

 

The Department of Jewish Philosophy, Bar-Ilan University, invites doctoral students from 

around the world to submit papers to the Annual Conference, to be held on 3-4 August 2022, 

at Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel.  

We welcome proposals from a wide variety of themes and fields of Jewish thought (including 

but not limited to medieval, and modern thought; kabbalah and Hasidism). 

Proposals for panels or individual papers are welcome.  

A letter from the academic advisor is mandatory. 

Abstracts should not exceed 300 words (English). Paper titles should be submitted in Hebrew 

and English. Conference languages will be Hebrew and English. 

Deadline: 15 May 2022. 

 

For online submissions: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5I2mrDHjcoApW5CQPRtLtRleG5QPchQoEJ

Oe-yIi0LOY5Ig/viewform?usp=sf_link 

 

Letters from advisors should be sent to phdjewishthoughtbiu@gmail.com. 

This address will also be used for any inquiries and contact. 

 

All submissions will undergo academic review. 

 

Academic committee: 

Dr. Leore Sachs-Shmueli 

Dr. Isaac Hershkowitz 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5I2mrDHjcoApW5CQPRtLtRleG5QPchQoEJOe-yIi0LOY5Ig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5I2mrDHjcoApW5CQPRtLtRleG5QPchQoEJOe-yIi0LOY5Ig/viewform?usp=sf_link
mailto:phdjewishthoughtbiu@gmail.com

