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שלום רב,
הנדון :הגשת מועמדות לקבלת מלגה לדוקטורנטים מן הקרן ע"ש משה שופף לשנה"ל תשע"ח
הקרן ע"ש משה שופף מיסודם של ד"ר מרדכי וד"ר מוניק כ"ץ מעניקה כל שנה מלגות קיום
לדוקטורנטים מצטיינים הנמצאים בשלבים האחרונים של כתיבת הדיסרטציה .המועמדים
חייבים להיו ת בעלי מצוינות אקדמית ,דוברי אנגלית ברמה משביעת רצון ,בעלי ניסיון מוכח של
פעילות ציבורית בקידום האורתודוקסיה המודרנית ובגישור הפערים שבין הציבור הדתי לבין
הציבור החילוני ובעלי פוטנציאל מנהיגותי .הזוכים במלגה יחויבו בשירות בתחומים אלה
במסגרת הפעילות השוטפת של האוניברסיטה במהלך לימודיהם וגם לאחר קבלת הדוקטורט,
יתחייבו לציין את היותם מלגאי שופף במהלך פעילותם זו ,ובדיסרטציה שיכתבו.
הנני מבקש מכם להציע מועמדים מתאימים לקבלת פרס מכובד זה .כל מועמד יתבקש למלא את
טופס הפניה המצ"ב באנגלית ולפרט את פעילותו הציבורית.
דוקטורנטים מתאימים למטרות הקרן ,שקיבלו את מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים,
וימצאו בשנה האחרונה לתואר בתשע"ח ,יוכלו להציג מועמדותם גם לקבלת מלגת שופף.
הנני להדגיש כי ניתן להציע אך ורק מועמדים ששנת תשע"ח תהיה שנת לימודיהם הרביעית
לכל היותר לתואר שלישי ,ובשנה זו הם אמורים לסיים את לימודיהם .מועמדים אחרים שאינם
עומדים בתנאי זה ,יידחו על הסף!
לפנייה יש לצרף מכתבי המלצה באנגלית מחברי סגל אקדמי ,ממנחה העבודה ,מן הדיקן ומראש
המחלקה  -לגבי איכות העבודה האקדמית ,וממליצים אחרים  -לגבי הפעילות הציבורית.
יש להעביר את כל החומר אל ראש מערך הנשיא ויועץ בכיר ,ומרכז מלגות שופף  -מר מוטי משען -
וזאת לא יאוחר מיום שני ,ז' בניסן תשע"ז.2.4.2017 ,
המועמדים המתאימים יוזמנו להופיע בפני ועדת הקבלה שתתכנס בנוכחות התורמים ,ד"ר מורטי
וד"ר מוניק כ"ץ.
בכבוד רב,

העתק:

פרופ' מרים פאוסט ,רקטור
פרופ' אריאל בנדור ,דיקן ביה"ס ללימודים מתקדמים
מר מוטי משען ,ראש מערך הנשיא ויועץ בכיר ,ומרכז מלגות שופף
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