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Jewish Culture in the Ancient World – Call for Applications   
 

We are happy to announce a new research program on “Jewish Culture in the Ancient 

World”, founded by the Humanities Fund, Yad Hanadiv and the Israel Council of 

Higher Education. The program will run for three years at Haifa, Tel-Aviv and Bar-

Ilan Universities, starting October 2010. Students accepted to this program will enroll 

in one of the universities, under the supervision of one of the program members. 

Students will receive scholarships and participate in a rich research program.  

 

The program offers scholarships (60,000 NIS per year, over three years) for three PhD 

students, one at each university. Scholarships will also be given to a limited number 

of MA and postdoctoral students, who are encouraged to apply. The program’s main 

focus, however, is on PhD-level research. Knowledge of Hebrew is required. 

 

Program members: Prof. Albert Baumgarten (Bar-Ilan), Dr. Jonathan Ben-Dov 

(Haifa), Prof. Gideon Bohak (Tel-Aviv), Dr. Sylvie Honigman (Tel-Aviv), Prof. 

Aryeh Kofsky (Haifa), Dr. Hillel Newman (Haifa), Prof. Adiel Schremer (Bar-Ilan) 

 

Last date for sending applications           15 April 2010 

Admission will be announced by              13 May 2010 

Details and registration: http://judaismandantiquity.haifa.ac.il 

 

  
 


