
lo
tt
ed

es
ig
n.
co

.il
 •
ֶֹטה
לו

THE VAN LEER JERUSALEM INSTITUTE

מכון ון ליר בירושלים 

 מכון ון ליר בירושלים 
מתכבד להשיק 
פרס ע"ש האב פרופ' 
מרסל-ז'אק דיבואה
 לעבודות מחקר מצטיינות 
 בתחומי ההגות הנוצרית 
 בזיקותיה 
הרב-תרבותיות

דמותו של האב פרופ' מרסל-ז'אק 
בישראל  בציבוריות  שימשה  דיבואה 

בין  שמשלבת  חיה  דתית  להגות  מופת 
עכשווית  פוליטית  תודעה  ובין  לתבונה,  אמונה 

לבין נוכחות חיה של הגות העת העתיקה וימי הביניים; 
לסביבותיה  ופתוחה  סקרנית  נצרות  של  מודל  מציעה  והיא 

התרבותיות. האב דיבואה חי ופעל על התפר שבין היהדות לנצרות 
בעולם שלאחר השואה ולאחר ועידת הוותיקן השנייה, אבל גם על התפר 

שבין הנצרות האירופית לבין העולם הערבי והמוסלמי במזרח התיכון. 

הקרן לזכרו של האב פרופ' דיבואה, הפועלת במכון ון ליר בירושלים, 
אקדמית  בחשיבה  הספוגים  וסובלנות  פתיחות  ערכי  לקדם  מבקשת 
ומדעית. במסגרת זו תעניק הקרן פרס שנתי על סך 30,000 ש"ח לעבודת 
מחקר מצטיינת בתחומי ההגות הנוצרית בזיקותיה הרב-תרבותיות. כמו 
כן תפעל הקרן לקידום פרסומם של מחקרים ומסות העוסקים בהגות 
והמדע,  הפילוסופיה  עם  היא מתמודדת  ובאופן שבו  הנוצרית  הדתית 

עם היחס לדתות אחרות, ועם החילון, החילוניות והמודרנה. 

הקרן מזמינה חוקרות וחוקרים בראשית דרכם האקדמית להגיש 
חיבורים העוסקים בתחומים שלהלן:

הפילוסופיה בעת העתיקה ובימי הביניים	 
תיאולוגיה נוצרית, ובמיוחד סוגיות של מדע ואמונה 	 
חקר הדת בהקשרים נוצריים ובין-דתיים	 
יחסי הנצרות, היהדות והאסלאם	 

הקרן מבקשת לעודד חוקרות וחוקרים בראשית דרכם. רשאים להגיש 
בעלי  וחוקרות.ים  מתקדמים  לתארים  סטודנטיות.ים  מועמדותם  את 
תואר דוקטור שטרם קיבלו משרה תקנית באוניברסיטה. הפרס יוענק 
על עבודת מחקר אקדמית או על חיבור עיוני: עבודת מוסמך, עבודת 
יד  כתב  של  )במקרה  בהכנה  חיבור  או  שפורסם  ספר  מאמר,  דוקטור, 
בהכנה, הוועדה תציע אותו לפרסום, בעדיפות ראשונה, להוצאת מכון 

ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד(.

:)PDF לצורך הגשת המועמדות נדרשים המסמכים שלהלן )בקובץ
מכתב באורך עמוד אחד, ובו תיאור קצר של הכותב.ת ושל תחומי 	 

העניין שלה.ו; וכן של אופי החיבור המוגש, הנושאים שהוא עוסק 
בהם והשלב האקדמי שבו נמצא.ת מגיש.ת המועמדות.  

החיבור המוגש לוועדת הפרס.	 
קורות חיים )מדעיים(, בכלל זה רשימת פרסומים. 	 
מכתב המלצה אחד מאת המנחה האקדמי.ת או חוקר.ת בכיר.ה 	 

אחר.ת.

יש לשלוח את כל המסמכים לכתובת הדוא"ל
  MarcelDubois-Prize@vanleer.org.il

 התאריך האחרון להגשת המועמדות: 9 באפריל 2021. 
ההחלטה על הזוכה תתקבל עד סוף יוני 2021.

חברי.ות ועדת ההיגוי של הפרס )בסדר אלפביתי(: 
ד"ר איילת אבן עזרא, האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופ' פיני איפרגן, 
פרופ' אמריטה אביטל וולמן, האוניברסיטה העברית  אוניברסיטת בר-אילן; 
ולארכיאולוגיה  למקרא  הצרפתי  הספר  בית  נודה,  אטיין  האח  בירושלים; 
בירושלים; ד"ר יוכי פישר, מכון ון ליר בירושלים; פרופ' יוסי שורץ, אוניברסיטת 

תל אביב.
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