
LEONID NEVZLIN RESEARCH CENTER
  for Russian and East European Jewry

החוג ללימודים רוסיים וסלאוויים 
ומרכז לאוניד נבלזין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה

ובתמיכה של הקרן ע"ש מטווי גינזבורג והקתדרה ללימודים רוסיים ע"ש תמרה וסבלי גרינברג

החוג ללימודים רוסיים וסלאוויים מודיע על מלגות חדשות לתלמידי מוסמך. המלגות יתמכו 

בתלמידות/ים בשתי מגמות: המגמה ללימודים רוסיים והמגמה החדשה לחקר יהדות רוסיה ומזרח 

אירופה. יינתן מספר מלגות בהיקף של 24,000 ש"ח במשך לא יותר משנתיים.

תלמידים בשנה האחרונה ללימודי הבוגר (עוד לפני הסיום) ובעלי תואר בוגר בכל תחום מוזמנים 

להגיש את מועמדותם בדוא"ל irinak@savion.huji.ac.il עד 1 באוגוסט 2022. יש להגיש מכתב 

המפרט את תחומי העניין ונושאי המחקר העתידיים שלכם. נא לצרף גם קורות חיים (עד עמוד אחד) 

וגיליון ציונים. המלגה תינתן עם מימוש הלימודים בתשפ"ג.

קול 
קורא

מלגת מחייה ע״ס 24,000 ₪ 
לתלמידי מוסמך בחוג ללימודים רוסיים וסלאוויים

במגמה ללימודים רוסיים 
או במגמה לחקר יהודי רוסיה ומזרח אירופה

The Hebrew University of Jerusalem’s Department of Russian and Slavic Studies
is happy to announce

New MA scholarships
The program provides students with an in-depth learning experience in Russian Studies and/or in its new 
concentration in Russian and East European Jewish Studies. Scholarships will be awarded to successful 
candidates by the Department (with the support of The Humanitarian Trust Matwei Gunsbourg 
Fellowships and Tamara and Saveli Grinberg Chair in Russian Studies) as well as by the Leonid Nevzlin 
Research Center for Russian and East European Jewry. 

Several scholarships of 24,000 ILS will be awarded each year for a maximum of two years. 

Students in the last year of their BA studies or BA graduates in all �elds are eligible to apply. 

Please email your CV (one page) and a grade transcript, together with a cover letter explaining your 
academic interests and anticipated research area to irinak@savion.huji.ac.il by August 1, 2022.

החוג ללימודים רוסיים וסלאוויים
טלפון 02-5883581

https://russian.huji.ac.il חפשו אותנו באתר
 https://www.facebook.com/groups/russian.easteuropean.studies ובפייסבוק

מרכז לאוניד נבלזין 
לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה

טלפון 02-5881770
https://nevzlincenter.huji.ac.il  חפשו אותנו באתר


