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  קבוצת המחקר של מכון רוט בנושאי אנטישמיות וגזענות
 2014-2015  
דוקטורט - שלישי ובתר, ולתלמידי תואר שניהקבוצה תשמש כפורום מרכזי לחוקרים 

באוניברסיטת תל אביב שמחקרם עוסק בהיבטים שונים של אנטישמיות וגזענות במאה העשרים 
  . ובמאה העשרים ואחת

אנו מעודדים תלמידי , תחומי-במסגרת מאמצינו ליצור קהילת חוקרים דינמית ובעלת אופי רב
, מדעי החברה,  מדעי החיים, מדעי הרוח, נויותאומ(מחקר מתחומים שונים ומכלל הפקולטות 

  .להגיש את מועמדותם) ורפואה, ניהול, משפטים, מדעים מדויקים

מכון רוט מעוניין לעודד מחקרים שבוחנים את המקורות , בנוסף למחקרים על אנטישמיות
  .שוויון וגזענות במדינת ישראל ובעולם-אי, והביטויים של דעות קדומות

 יזכו למלגה דוקטורט שיתקבלו לקבוצת המחקר- תרבבמקרים מסוימים קטורט ודו, א"תלמידי מ
  .לשנה₪  10,000 עד  שלבסכום

  
  :חובות המלגאים

 . ' או ד'אבימי השתתף בסמינר חוקרים שיתקיים מדי חודש ל .1
 לציין את תמיכתו של מכון רוט בעבודות אקדמיות שתיכתבנה כתוצאה  .2

 .השתתפותם בקבוצה
 .להשתתף בסדנאות ובכנסים של מכון רוט ושותפיו האקדמיים .3
 במרחב הלימודי של מכון רוט בבניין לפחות יום בשבועלבצע את מחקרם האקדמי  .4

 .גילמן
  

  : מועמדים המעוניינים להצטרף לקבוצת המחקר של מכון רוט מתבקשים להגיש

 . אקדמייםקורות חיים .1
 ).דים עמו5 עד 3(ם הנוכחי הצעת מחקרתקציר של  .2
 .)ידי הממליצים ישירות למכון-ל על"שיישלחו בדוא(שני מכתבי המלצה  .3

 : לכתובת עותקים קשיחים5-ב יש להגיש מועמדות
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  אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי הרוח

  'ב360חדר , בניין גילמן
  לידי ריבה מאנה

  il.ac.tau.post@roth:  יחיד לכתובתPDFל כקובץ "וא יש לשלוח עותק בדבנוסף
  .ל"ל הנ"ריבה מאנה בכתובת הדוא' לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב

  
  4201י לביו 15: מועד אחרון להגשת המועמדות

 הקבוצה יהיו חברי, 2015-2016קבוצת המחקר תמשיך את  פעילותה בשנה האקדמית ש במידה
  .זכאים להגיש מועמדותם לשנה נוספת



 
The Lester and Sally Entin Faculty of Humanities 

The Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism 
Invite MA and PhD students and postdoctoral scholars at TAU to submit applications to:  

The Roth Institute Research Group on Antisemitism and Racism 
2014-2015 

The group will serve as a forum for research students (MA, PhD), post-doctoral scholars 
and faculty at Tel Aviv University whose research addresses various aspects of racism 
and antisemitism in the twentieth and twenty-first centuries.   
 
As part of our efforts to forge a dynamic and supportive inter-disciplinary community of 
scholars and students, applicants from various faculties (Arts, Business, Humanities, 
Law, Medicine, Sciences, Social Sciences) and disciplines are encouraged to apply. 

In addition to research on antisemitism, the Roth Institute is also interested in supporting 
those students whose projects examine the various sources and expressions of prejudice, 
inequality and racism in Israel and other societies. 

MA, PhD students and, in some cases, post-doctoral scholars selected to take part in the 
research group will receive fellowships of up to 10,000 NIS per year. 

Members of the Roth Institute Research Group on Antisemitism and Racism will: 

1) Take part in monthly research seminars on Sunday or Wednesday afternoons. 

2) Note the support of the Roth Institute in academic works published as a result of their 
participation in the research group. 

3) Take part in periodic symposium and conferences sponsored by the Roth Institute and 
its partner institutions.  

4) Conduct their own research in the Roth Institute's study space in the Gilman Building 
at least one day a week. 

Interested candidates should submit an application consisting of: CV, an abstract of their 
research proposal (3-5 pages), and two letters of recommendation (to be sent separately) 
in 5 printed copies to:  
The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism 
Faculty of the Humanities, Gilman Building, Room 360b, Tel Aviv University 
Attn: Riva Mane 

In addition please send a copy of the application as a PDF file to: roth@post.tau.ac.il  

Deadline for submission of applications:  June 15, 2014 
Pending funding, the Roth Institute Research Group will continue for a second year, and 
group members will be eligible to reapply for 2015-2016.  


