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דוקטורט באוניברסיטת -מציע מלגה לבתר Scripta Qumranica Electronicaפרוייקט המחקר 
 .חיפה

 .שלוש שנים: משך המשרה. לפי תיאום 5.1..5...ל  5.1..0..בין : תאריך התחלה

 .יורו לשנה 0555..: גובה המלגה 

ומטרתו היא לפתח כלים ממוחשבים DIP 0ידי קרן -גרמני ממומן על-פרוייקט המחקר הישראלי
. ולהעמיד מהדורות חדשות ועשירות במידע0 עבור חוקרי המגילות –טקסט ותמונה  –חדשים 

-וניברסיטת תלא0 מוסדי של אוניברסיטת חיפה-תחומי ובין-המחקר נעשה בשיתוף פעולה בין
המאגר המילוני של לקסיקון ללשון .  Georg-August Universität Göttingenוכן  0 אביב

ויקושר עם כלים חדשים לשימושם של 0 שפותח בגטינגן יורחב( Qumran Wörterbuch)המגילות 
העבודה תיעשה בשיתוף פעולה הדוק עם הספריה המקוונת של מגילות . החוקרים והציבור הרחב

 .המופעלת על ידי רשות העתיקות0 ש ליאון לוי"בר יהודה עמד

 :ת/באחריות המילגאי

בשיתוף 0 ועותקיו השונים מקומראן' מוסר למבין'של החיבור  דיגיטליתיצירת מהדורה  -
" מהדורה"משימה זו כוללת חשיבה מחדש על המושג של . פעולה עם חוקרים אחרים

 . בעידן הדיגיטלי
שימוש בכלים שיפותחו . וקישורה עם צילומים חדשים0 ורהקידוד דיגיטלי של המהד -

 .לקישור עם ערכים מילוניים ועם שיחזור חומרי של המגילות
 .ובגרמניה0 ירושלים0 אביב-תיאום עם השותפים השונים בתל0 אדמיניסטרציה -
והשתלבות בצוות של מרכז המגילות 0 נוכחות של ארבעה ימים בשבוע במשרדי הפרוייקט -

 . בחיפה

 :מיומנויות הנדרשותה

ניסיון . מעולה בתחומי מגילות מדבר יהודה או תחומים קרובים( PhD)עבודת דוקטורט  -
כל אלה  –הכנת מהדורות ביקורתיות 0 שיחזור מגילות0 קריאת כתבי יד0 בפליאוגרפיה

 .יהוו יתרון
שליטה בגרמנית ובשפות עתיקות (. דיבור וכתיבה0 קריאה)שליטה מלאה באנגלית  -

 .שליטה בעברית תהווה יתרון –ל "למועמדים מחו. יתרון –( סורית0 ארמית0 ניתיוו)
 .ניסיון בעבודה עם ממשקים ממוחשבים של כתבי יד -

 

דב בדואר אלקטרוני -ר יונתן בן"מועמדות או מועמדים מתאימים יעבירו אל ד
(jbendov@research.haifa.ac.il )מכתב ; קורות חיים ורשימת פרסומים: את החומרים הבאים
על העיסוק המחקרי הנוכחי ועל הכוונות לשנים 0 ובו הצהרה על ההתאמה לפרוייקט( עמודים .-.)

 .מכתב המלצה אחד; הקרובות

 5.1..5.1.: תאריך אחרון לפנייה

 

mailto:jbendov@research.haifa.ac.il

