
 
The Presidential Senior Post-Doctoral Position in Mathematics 
  
The president of Tel Aviv University together with the Faculty of Exact Sciences 

and the School of Mathematical Sciences, are offering a special senior post-doctoral 
position in Mathematics.  

The senior post-doctoral position is intended to assist young female researchers to 
complete their post-doctoral fellowship that they have started abroad and aim to 
encourage them to apply and get accepted as faculty members in universities in Israel. 

 
The position is for two years and there will be a review after one year. The 

scholarship will include a monthly salary, a generous travel budget and a budget for 
inviting guests.  

 
The expected skills and qualifications are: 
- A promising researcher that has completed at least a year of post-doctoral 

fellowship abroad, and up to four years.  
- During the fellowship, the candidate will devote her full time to academic 

activities in Tel Aviv University. 
 
A candidate that has previously been appointed as a senior academic faculty 

member (a lecturer position or equivalent and higher positions) in the regular track at a 
university in Israel or abroad cannot apply to this program. 

 
Towards the end of the fellowship the candidate is expected to apply to academic 

institutions in Israel, including Tel Aviv University, in a request to join as a faculty 
member and if the conditions for this mature, she will join one of them as a faculty 
member.  

 
For each candidate, please submit the following documents: 
1. Application form. 
2. CV and list of publications. 
3. Abstract of the dissertation. 
4. Research program (1-2 pages). 
5. Letter of recommendation from a doctoral or postdoctoral advisor –  

to be sent directly to Nurit Liberman. 
6. Names and contact information of two additional referees that can provide 

an evaluation of the candidate's research work. 
 
The application forms, together with the additional documents requires, are to be 

sent electronically to: nuritl@tauex.tau.ac.il by Monday, March 30, 2020. 
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 תשפ"ב-דוקטורט בכירה לשנת תשפ"א-למשרת בתרנשיא מלגת 
 
 

 יםמעניק , הפקולטה למדעים מדויקים וביה"ס למדעי המתמטיקהאביב-נשיא אוניברסיטת תל
. אביב-באוניברסיטת תל מתחום מדעי המתמטיקה דוקטורנטיות מצטיינות-לבתרמלגה יוקרתית 

דוקטורט לאחר השתלמותן -המלגה מיועדת לסייע לחוקרות צעירות להשלים את השתלמות הבתר
  .בישראל כחברות סגל אקדמיבחו"ל, וזאת במטרה לעודד ולקלוט אותן עם סיום ההשתלמות 

  
המלגה הענקת  אירוח אקדמי.לתקציב לנסיעות וותכיל בנוסף  תוענק לשנתייםמלגת הקיום 

  בשנה השנייה תאושר לאחר בדיקת הפעילות האקדמית של המלגאית והעברת דיווח אודותיה.
  

 תנאים כלליים לבחירת המועמדות:
דוקטורט בחו"ל, ועד -חוקרת מבטיחה שסיימה לפחות שנה של השתלמות בתר .א

 ארבע שנים.
במשך תקופת ההשתלמות תקדיש המועמדת את מלוא זמנה לפעילות האקדמית  .ב

 אביב.-ת תלבאוניברסיט
 

מועמדת אשר היה לה בעבר מינוי של חברת סגל אקדמי  ניתן להגיש לא במסגרת תכנית זו
בכיר (מדרגת מרצה או דרגה מקבילה ומעלה), במסלול הרגיל, במוסד אקדמי כלשהו בארץ או 

 בחו"ל.
  

-אוניברסיטת תלתפנה אל מוסדות אקדמיים בארץ, לרבות לקראת סוף ההשתלמות המעומדת 
 .אחד מהם כחברת סגל אביב, בבקשה להצטרף כחברת סגל, ואם יבשילו התנאים לכך, תצטרף אל

  
 לכל מועמדת נא להגיש את המסמכים שלהלן:

 פס בקשה.טו .1
 קורות חיים ורשימת פרסומים. .2
 של עבודת הדוקטורט. רתקצי .3
 .עמודים) 1-2( תכנית מחקר  .4
 דוקטורט שיישלח ישירות-מהמנחה לפוסטמכתב המלצה מהמנחה לדוקטורט או  .5

 נורית ליברמן.ל
 שני ממליצים נוספים המכירים את עבודתה המחקרית.ופרטי קשר לשמות  .6
  

את טופסי הבקשה, בצירוף המסמכים הנוספים הנדרשים, מתבקשות המועמדות להעביר 
 .2020 מרץב 30  ,שני, עד יום  nuritl@tauex.tau.ac.ilאלקטרונית לדוא"ל: 
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