מענקי מחקר לפוסט-דוקטורט ב"מכון סלטי" לחקר הלאדינו (תשע"ט)
"מכון סלטי" לחקר הלאדינו באוניברסיטת בר-אילן יעניק החל משנה"ל תשע"ט ( )2019-2018שני מענקי
מחקר לבעלי תואר שלישי המבקשים להתמקד בנושאים הקשורים ללאדינו ,לספרותה ולתרבותה .מענקים
אלה נועדו לעודד ולקדם דור צעיר של חוקרים .מענקי המחקר הם מטעם "מכון סלטי" ,שנוסד בידי גב' נעימה
וד''ר יהושע סלטי וכיום מתופעל באמצעות קרן "יהושע סלטי" .מקבלי המענק ייבחרו על ידי ועדה מדעית,
בהשתתפות נציגים מ"קרן יהושע סלטי".
מענקי המחקר מאפשרים לחוקרים צעירים גישה מצוינת לארכיון דפוסי הלאדינו ולספרייה המחקרית של "מכון
סלטי" לחקר הלאדינו .אוסף מאתגר של חומרי מחקר ראשוני בלאדינו יעמוד לרשות החוקרים .הארכיון כולל
למעלה מ 750-כותרי לאדינו (ספרים ועיתונים) ולצד זאת גם כתבי-יד (סוליטריאו) ,תעודות ,מכתבים ,יומנים,
תצלומים ועוד .בספריית היעץ של המכון למעלה מ 1800-כותרים ,בתחומים הקשורים למרחב התרבותי
וההיסטורי של קהילות יהודי ספרד ,לפני ולאחר הגירוש" .מכון סלטי" לחקר הלאדינו מעודד גם מחקר בתחום
הספרות שבעל-פה ,תוך שימוש באוספים אחרים המצויים במוסדות שונים ברחבי ישראל כגון הספרייה
הלאומית.
"מכון סלטי" לחקר הלאדינו יעמיד לרשות עמיתי המחקר סביבת עבודה חברית ותומכת; שירותי מזכירות
בסיסיים (דואר אלקטרוני ופקס) ,נקודת עגינה לאינטרנט קווי ,ייעוץ בגישה אל חומר ארכיוני ועוד.
תקופת המענק :ארבעה חודשים בסמסטר הראשון תשע"ט (מתחילת אוקטובר  2018עד לסוף ינואר )2019
ו\או ארבעה חודשים בסמסטר השני תשע"ט (מתחילת מרץ  2019עד לסוף יוני .)2019
גובה המענק ₪ 16.000 :לסמסטר (בחלוקה חודשית) .מועמדים מחו''ל יקבלו סייעו במימון כרטיס טיסה
לישראל (סידורי הלינה ומרכיבים ביטוחיים יהיו באחריותם).
תנאים :בעלי תואר שלישי (שסיימו לימודיהם לכל המאוחר בשנת  ;)2013בעלי המענק יתבקשו להשתתף
בכל הפעילויות שיקיים "מכון סלטי" לחקר הלאדינו ולהגיע לכל הפחות לשני ימי מחקר במכון; העמיתים יוזמנו
לעשות שימוש בחומרים ארכיוניים המצויים ב"מכון סלטי" לחקר הלאדינו; עמית לא יוכל להיעדר מישראל
בתקופת המענק לפרק זמן העולה על שבועיים (במצטבר); העמית לא יעסוק בהוראה ב"מכון סלטי" לחקר
הלאדינו בתקופת המענק ,אבל יתבקשו לשאת  2-1הרצאות אורח על אודות תחום המחקר (במהלך או
לכשיסתיים המחקר); ממצאי המחקר יוגשו לפרסום בכתב העת "לאדינאר" ( Ladinarבכפוף לתהליך מקובל
של קליטת מאמרים לפרסום).
הגשת הבקשה :נא לשלוח קו"ח ( 2עמודים לכל היותר) בצירוף תצלום עדכני; צילום תעודת הדוקטור (או
אישור המעיד על כך שהעבודה נמצאת בשיפוט); תכנית מחקר מנומקת (עד  3עמודים) בצירוף בקשת ציוות
לאחד מן החוקרים הבכירים ב"מכון סלטי" לחקר הלאדינו .נא לציין האם מדובר במחקר המשך או מחקר
חדש?
לוח זמנים( :למענקי מחקר בסמסטר הראשון או השני תשע"ט) עד ליום  .1.6.2018תשובות יינתנו לכל
המאוחר עד ליום ( ;1.7.2018למענקי מחקר המיועדים לשנה"ל תש"פ ( )2020-2019עד ליום .1.5.19
תשובות יינתנו לכל המאוחר עד ליום  .1.6.19הגשת הבקשות תיעשה במייל .Instituto.ladino@biu.ac.il

The Salti Institute Postdoctoral Research Fellowship Program (2018-2019)

The Salti Institute for Ladino Research at Bar-Ilan University will award two research grants
to postdoctoral researchers seeking to focus on subjects related to Ladino language,
literature and culture. The first grants will be awarded for the 5779 academic year (20182019) and are aimed at encouraging and advancing a young generation of researchers. The
grants will be awarded on behalf of the Salti Institute, which was founded by Dr. Yehoshua
and Mrs. Naime Salti and currently supported by the Yehoshua Salti Foundation.
The research grants will offer young researchers full access to the Salti Institute Ladino
publication archive and research library, which houses a challenging collection of primary
research material in Ladino. This archive has over 750 Ladino titles (books and newspapers)
as well as manuscripts (Solitreo), letters, diaries, photographs and other documents. The
reference library has over 1,800 titles in fields relating to the historical and cultural arena of
the Sephardic communities, before and after the expulsion. The Salti Institute also promotes
the research of oral literature, using other collections in various institutions throughout Israel,
such as the National Library of Israel.
The Salti Institute will provide research fellows with a friendly and supportive work
environment; basic secretarial services (mail and fax), a work station with an Internet
connection, assistance in accessing the archive material, etc.
The grant period: Four months in the first semester of 5779 (from October 2018 through
January 2019) and/or four months in the second semester (March-June 2019).
The grant will be in amount of NIS 16,000 per semester (in four monthly installments).
Foreign grantees will receive a subsidy for their flight to Israel (living accommodations and
insurance will be the grantee’s responsibility).
Conditions: PhD researchers (who completed their studies no later than 2013); grantees
will be required to participate in all activities held by the Salti Institute and to spend at least
two full days at the institute; research fellows will be required to be in Israel throughout the
grant period, with absences of up to two weeks (cumulative); research fellows will not lecture
at the Salti Institute for Ladino Research during the grant period, but will be required to give
one or two guest lectures on their research field (during or immediately following their
research); the research findings will be submitted for publication in the Ladinar research
journal (subject to the accepted process for accepting articles for publication).

Grant application process: Please sent a CV (limited to two pages) with a current
photograph; a scan of the Ph.D. certificate (or confirmation that the Ph.D. thesis was
submitted); research plan (up to 3 pages) accompanied by an application to be teamed up
with one of the senior researchers at Salti Institute. Please indicate if your research is a new
or continuing project.
Timetable: For research grants for the first or second semester of the 5779 (2018-2019)
academic year – grantees will be notified by 1 July 2018. For research grants for the first or
second semester of the 5780 (2019-2020) academic year – grantees will be notified by 1
June 2019. Email address for research grant applications: instituto.ladino@biu.ac.il

