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 ז"ל פרופסור רי"צ ורבלובסקי  תקנון פרסים ע"ש 

 עבודות דוקטורט ומ.א. מצטיינות בחקר הדתות ל

 

פרופסור רי"צ ורבלובסקי  ע"ש   שנתייםשני פרסים עניק ת  האגודה הישראלית לחקר דתות

   .הדתות בחקר  תומ.א. מצטיינו לעבודות דוקטורט  ז"ל 

 

 עבודת דוקטורט מצטיינת בחקר הדתות ל יסקלובבורפרס  .א

שקדמו    שלוש השניםשאושרה ב  אחת לשנה על עבודת דוקטורט מצטיינתיוענק    הפרס (1)

לל ישראלי   פרס מועד האחרון להגשת המועמדות  במקרים    .ונכתבה במוסד מחקר 

 . נותו רחאבארבע השנים ה ושהוגש   ותשל עבוד ן מועמדות נהתישקל יוחדים  מ

 . חקר הדתות וכוללות ממד השוואתי שנכתבו במובהק בתחום תינתן עדיפות לעבודות (2)

תקנית  ות/ המועסקיםות  /וקרים ח (3) בחו"ל  במשרה  או  בארץ  אקדמי  לא    במוסד 

פתוחה  תהיה  למלגה  המועמדות  זכאים/ות להגיש מועמדות לפרס. למען הסר ספק,  

הפוסט ל בשלב  או /המחזיקים   לוילאדוקטורט,  -חוקרים/ות  הוראה  במשרת  ות 

בעלי/ות שיוך אקדמי כלשהו בעת הגשת נם  תקנית, וגם לחוקרים/ות שאי מחקר לא  

 המועמדות. 

לוודא כי חברותו/ה באגודה בתוקף המגיש/ה    מועמדות לפרס עלהבעת הגשת טפסי   (4)

 לאותה שנה וכי דמי החברות באגודה לשנה זו שולמו. 

 ₪.  15,000גובה הפרס יהיה   (5)

  ההיגויוועדת   על ידילשם כך  תמונהשוועדת פרס    על ידי  לזוכה שייבחר הפרס יוענק (6)

 . של פרסי ורבלובסקי

 .  ורבלובסקיחת  פמש ל ג שנציישתתף  הפרס תדעו  שלבישיבות  (7)

ימלא את מקומו חבר וועדת    ,אם נבצר מאחד מחברי הוועדה להשתתף בדיוניה (8)

 . ההיגוי

 ועד הענקת הפרס. הוועדה יהיו חסויים עד למ  ות / ירשמות חב (9)

 

 

 



 

 

 :PDFבפורמט  ת המסמכים הבאיםהגשת מועמדות תכלול א (10)

 .עבודת הדוקטור . א

 . פרסומים  רשימת הכולל תולדות חיים )מדעי(קובץ   .ב

 . (דמהמועידיעת ל  הובאו הםאם ) עבודהה של פוט יש התבי כמ .ג

אם אין בידי   . טיםפ ושלא נמנה על חבר הש חוקר/ת בכיר/ה של ד חאמכתב המלצה  .ד

   מלצה.לפחות שני מכתבי ה ש , עליו להגיט והמגיש מכתבי שיפ 

 . ותהבקשמועד הגשת   את דחותלהוועדה תוכל כך, בעורר הצורך אם ית (11)

  האגודה הישראלית לחקר דתות אישור מטעם  ה/כי קיבל לוודא  ה /גישות המבאחרי (12)

 החומרים.   קבלת על 

  וכןדת ההיגוי עלוו יימסר דברים הסיכום   .תתקבלנה פה אחדהוועדה החלטות  (13)

נו נימוקי הוועדה למתן  י יובו יצו דתות   וועד המנהל של האגודה הישראלית לחקר ל

 הפרס.

עדה להחליט על  ית הווא שרלפרס,  יות/ וייםא ר ות / מועמדיםבמקרה שלא יימצאו   (14)

 באותה שנה.  הענקת הפרס -אי

ציון לשבח )ללא תגמול כספי(   תשקול הענקת  ס רהפ ועדת  קה.הפרס אינו ניתן לחלו  (15)

 בפרס עצמו.  ושלא זכ  תו נוספ  ותמצטיינ ות לעבוד

 חברי הוועדה היא סופית ואינה ניתנת לערעור. ם של הכרעת (16)

  ,דנפראירוע  בשל האגודה או  השנתיבמסגרת הכנס אם ן  בי  ס, חלוקת הפרמעמד  (17)

 . ספרהזוכה ב שלקצרה   הרצאהב ילווה

 

 עבודת מ.א. מצטיינת בחקר הדתות ל ורבלובסקיפרס  .ב

יוענק אחת לשנה על עבודת   (18) מצטיינת שאושרה בשלוש השנים שקדמו   מ.א.הפרס 

להגשת המועמ ישראלי. במקרים  למועד האחרון  במוסד מחקר  ונכתבה  לפרס  דות 

 . מיוחדים תישקלנה מועמדותן של עבודות שהוגשו בארבע השנים האחרונות

ממד   (19) וכוללות  הדתות  חקר  בתחום  במובהק  שנכתבו  לעבודות  עדיפות  תינתן 

 . השוואתי

תקנית  תו/ המועסקיםות  /וקרים ח (20) בחו"ל  במשרה  או  בארץ  אקדמי  לא    במוסד 

  פתוחה  תהיהלמלגה  המועמדות  זכאים/ות להגיש מועמדות לפרס. למען הסר ספק,  

הפוסט ל בשלב  או /המחזיקים   לוילאדוקטורט,  -חוקרים/ות  הוראה  במשרת  ות 



 

 

בעלי/ות שיוך אקדמי כלשהו בעת הגשת נם  מחקר לא תקנית, וגם לחוקרים/ות שאי 

 המועמדות. 

הגשת טפסי המועמדות לפרס על המגיש/ה לוודא כי חברותו/ה באגודה בתוקף  בעת   (21)

 . ות באגודה לשנה זו שולמולאותה שנה וכי דמי החבר

 ₪.  5,000יהיה  גובה הפרס   (22)

ועדת  ייבחר על ידי  וועדת פרס שתמונה לשם כך על ידי ויוענק לזוכה ש הפרס  (23)

 . ההיגוי של פרסי ורבלובסקי

   .ישתתף נציג של משפחת ורבלובסקי של ועדת הפרסבישיבות  (24)

וועדת   נבצר מאחד מחברי הוועדה להשתתף בדיוניה, ימלא את מקומו חברם  א (25)

 . ההיגוי

 יים עד למועד הענקת הפרס. סו הוועדה יהיו ח ות / שמות חברי (26)

 

 :PDFבפורמט  הגשת מועמדות תכלול את המסמכים הבאים (27)

 . מ.אעבודת ה . א

 . םרסומיפ  רשימתהכולל  תולדות חיים )מדעי(בץ  קו .ב

 .מכתבי שיפוט העבודה .ג

ן בידי  בר השופטים. אם אי המלצה אחד של חוקר/ת בכיר/ה שלא נמנה על חמכתב  .ד

 . המגיש מכתבי שיפוט, עליו להגיש לפחות שני מכתבי המלצה

 . כך, הוועדה תוכל לדחות את מועד הגשת הבקשותביתעורר הצורך אם   (28)

  דה הישראלית לחקר דתות אגוהאישור מטעם  ה/לוודא כי קיבל ה /באחריות המגיש (29)

 על קבלת החומרים.  

לוועד  לוועדת ההיגוי וכום הדברים יימסר הוועדה תתקבלנה פה אחד. סיהחלטות  (30)

 . הוועדה למתן הפרס  המנהל של האגודה הישראלית לחקר דתות ובו יצויינו נימוקי

שלא יימצאו מועמדים/ות ראויים/יות לפרס, רשאית הוועדה להחליט על  במקרה  (31)

 . הענקת הפרס באותה שנה-אי

(  פי ח )ללא תגמול כסאינו ניתן לחלוקה. ועדת הפרס תשקול הענקת ציון לשבהפרס  (32)

 . לעבודות מצטיינות נוספות שלא זכו בפרס עצמו

 הכרעתם של חברי הוועדה היא סופית ואינה ניתנת לערעור.  (33)

  נפרד,אירוע  בהכנס השנתי של האגודה או  במסגרתבין אם   מעמד חלוקת הפרס,  (34)

 . קצרה מפי הזוכה בפרס   רצאההילווה ב

 



 

 

 ם ין הפרסומעמד מת  ים תן הפרסתאריך מ .ג

בין אם במסגרת הכנס השנתי של האגודה הישראלית   ,קס פומביק בט ענ הפרס יו (35)

 .לחקר דתות או באירוע נפרד שתקיים האגודה.

 

 . 2021 נובמברב 1מיום  וועדת ההיגוי אושר בישיבת   ן התקנו


