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מלגת דוקטורט ע"ש דנק גרטנר באמצעות יד ושם
לשנת הלימודים תש"ע 2009-2010
מלגת הדוקטורט ע"ש דנק גרטנר מוענקת לסטודנטים עד גיל  ,40הלומדים באחת
מהאוניברסיטאות בארץ ונמצאים בשנה האחרונה של כתיבת עבודת הדוקטור בנושא מרכזי
בחקר השואה.
המלגה היא בסך  $ 20,000לשנה אחת ומטרתה לעודד את סיום עבודת הדוקטור.
מנחי סטודנטים לתואר השלישי מתבקשים להציע מועמדים למלגה .ההצעה חייבת לכלול את
פרטי המועמדים ,נושא עבודת המחקר ותיאור מפורט על התקדמותה והתייחסות ברורה למועד
המשוער לסיום העבודה.
את ההצעות יש לשלוח עד יום רביעי ,ד' בטבת תשס"ט 31 ,בדצמבר  .2008בפברואר  2009תדון
הוועדה המדעית של יד ושם בפניות ותבחר בהצעה המתאימה לשנה האקדמית תש"ע.
על הזוכה:
 להתפנות מכל עבודה ולסיים את עבודת המחקר עד תום השנה האקדמית תשס"ט. לא לקבל מלגה נוספת עבור שנה זו. להגיש בסוף השנה האקדמית שבה התקבלה המלגה דוח סיכום בשפה האנגלית למכון הבין-לאומי לחקר השואה ולנאמנות .כמו כן על הזוכה להכין דוחות אקדמיים ככל שיידרש בידי
המכון או בידי הנאמנות.
 לשאת הרצאה בשפה האנגלית ביום עיון שיתקיים לזכרו של התורם ונציגיו במהלך חג החנוכהתשס"ח או עד סוף דצמבר .2007
 לציין את שם המלגה והתורם בעבודת הדוקטור ובכל פרסום אחר של תוצאות המחקר כדלהלן:The Danek Gertner Yad Vashem PhD Scholarship
 למסור שני עותקים של הדוקטורט לנאמנות ועותק אחד לספריית יד ושם.מען למשלוח הבקשה:
לילך שטדלר ,המכון הבין-לאומי לחקר השואה ,יד ושם ,ת"ד  ,3477ירושלים 91034
טל';02 – 6443507 :

דוא"לresearch.institute@yadvashem.org.il :

Tel: + 972 2 6443480
Fax: + 972 2 6443479
research.institute@yadvashem.org.il

Post Office Box 3477, Jerusalem. Israel 91034
WWW.YADVASHEM.ORG.IL
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המכון הבין-לאומי לחקר השואה

בקשה לקבלת מלגת גרטנר )תש"ע(
 .1פרטים אישיים:
א( שם) :עברית( __________________________________________
)לועזית( _________________________________________
ב( תאריך לידה_____________ :
ג( כתובת _____________________________________ :מיקוד__________ :
טלפון נייד________________ :
ד( טלפון_____________ :
ה( דוא"ל_______________________________________ :
 .2לימודים באוניברסיטה __________________________ חוגים _______________________
נושא העבודה___________________________________________________________ :

 .3נא לצרף:
א( תקציר של המחקר  -עד חמישה עמודים מודפסים ברווח כפול
יש להתייחס לנקודות הבאות:
* נושא המחקר
* מטרות המחקר
* מתודולוגיה
* ביבליוגרפיה מקוצרת
* לוח זמנים להשלמת המחקר
ב( קורות חיים מעודכנים
ג( המלצה מודפסת של המנחה
ד( התחייבות לסיים את כתיבת עבודת המחקר בתום השנה האקדמית שבה מוענקת המלגה

תאריך:

חתימה:

Tel: + 972 2 6443480
Fax: + 972 2 6443479
research.institute@yadvashem.org.il
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