ז'כסלותשע"ז 
07דצמבר 2016
שלוםרב ,

הנדון :קול קורא להגשת מועמדים לקבלת מלגות מטעם עמיתי קרן עזריאלי לשנה"ל תשע"ח 2017-2018
כללי-תכניתעמיתיקרןעזריאלינועדהלקדםמצויינותבלימודיםלתאריםמתקדמיםבמוסדותמוכריםלהשכלה
גבוההבישראל.תכניתיוקרתיתזומעניקהתמיכהכספיתנדיבהלסטודנטיםשישתמשובהכשרתםעלמנתלצמוח
כמנהיגיםבתחוםהתמחותם.התכניתממומנתע"יקרןעזריאלישהוקמהעלמנתלממשאתחזונוהפילנתרופישלדוד
י.עזריאלי. 

קהלהיעד–סטודנטיםהלומדיםלתוארשלישיבמסלולהרגילובמסלולהישירלדוקטורטבתחומי המדעים –
מתמטיקה;פיזיקה;כימיה;ביולוגיה;רפואה;מדעיכדורהארץ;הנדסתחומרים;מדעיהמחשב;ביוכימיה;גנטיקה
והנדסהגנטית;מדעיהמח;תחומימחקרהמוביליםלפיתוחםשלטיפוליםרפואייםוכליאבחוןרפואייםחדשים .
כמוכןלסטודנטיםמכלל הפקולטות ובתי הספר,במסלולהרגילובמסלולהישירלדוקטורטכמפורטבתקנוןהקרן .

תכנית עמיתי עזריאלי תקבל מועמדויות של סטודנטים לתואר שלישי אשר מבצעים הלכה למעשהמחקרים בין
תחומיים חדשניים ופורצי דרך.העמיתים יתקבלו לתוכנית על בסיס מצוינות אקדמית והישגים אישיים יוצאי דופן
אחרים ,וכן על בסיסשוויוני,ללא הבדל גזע,דת,מגדר,מוצא אתני או גיל.הערכת המועמדים תהיה מבוססת על
הישגיהם האקדמיים בעבר,וכן על הפוטנציאל הטמון בהםלתרום תרומות חדשניות וייחודיות בעתיד,כל אחד ואחת
בתחומו/ה.כמו כן,יובאו בחשבון בשיקוליהבחירה גם כישוריהם האישיים של המועמדים ויכולת המנהיגות שלהם .

תנאיסףלהגשתמועמדותבמסלול מדעים :
 .1תלמידיםבמסלולהרגיללתוארשלישיבשנההראשונהללימודיהם,במידהוהצעתהמחקרמהווההמשךישיר
למחקרבתוארשני .
 .2תלמידיםבמסלולהרגיללתוארשלישיבשנההשנייהללימודיהם,במידהוהנושאו/אוהמנחההינםשונים
מלימודיהתוארהשני.במקרהזהישלהגישאתהצעתהמחקראומאמרלפרסוםאודותהמחקרהנוכחי.על
הצעת המחקר להיות בשלבי קבלת אישור או שכבר אושרה לאחר אוקטובר .2016
 .3תלמידיםבמסלולהישיריוכלולהגישמועמדותםבמידהוהמעברלשלבב'שלהמסלולנעשהלאחרמאי.2016

תנאיסףלהגשתמועמדותבמסלול חינוך :
תלמידיםבמסלולהרגילובמסלולהישירלתוארשלישיאשרהגישו את הצעת המחקר לאחר פברואר  2016ועד
פברואר ,2017עדיפות תינתן למועמדים אשר הצעת מחקרם כבר אושרה על ידיהאוניברסיטה .עם זאת,ישקלו גם
הצעות שטרם אושרו, בתנאישיאושרו עד ל  15-במאי.2017

תנאיסףלהגשתמועמדותבמסלול מדעי החברה ומדעי הרוח :
תלמידיםבמסלולהרגילובמסלולהישירלתוארשלישיאשרהגישו את הצעת המחקר לאחר פברואר  2016ועד
פברואר ,2017עדיפות תינתן למועמדים אשר הצעת מחקרם כבר אושרה על ידיהאוניברסיטה .עם זאת,ישקלו גם
הצעות שטרם אושרו, בתנאישיאושרו עד אוקטובר.2017

סטודנטים שהגישו מועמדות למלגת קלור או למלגת אדמס לא יהיו רשאים להציג את מועמדותםלתוכנית עמיתי
עזריאלי באותה השנה .
עפ"יהנחיותהקרן,לאיתקבליותרממועמדאחדלכלמנחה. 

הליךהקבלה-סטודנטהמעונייןלהגישמועמדותויוכללעשותזאתאךורקע"יפניהלרשותללימודיםמתקדמים
בצרוףטפסיבקשהוחומררלוונטי. 
הרקטורוהדיקןללימודיםמתקדמיםיאתרוהמועמדיםהמומלציםויעבירואותםלקרןבמרוכז. 
ועדותקבלהוראיונותמטעםהקרןתתקיימנהביןהתאריכיםבחודשיםאפריל-מאי .2016
פרסוםשמותהזוכים-יוני .2016
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טפסים-המועמדיםיגישוהחומרמודפס(לאחרשהוקלדבמחשב)בשפההאנגליתבלבדכדלקמן :
6עותקיםקשיחיםבניילוניותנפרדות+2CDעליהםצרובההצעתהמחקרוהתיזהמלימודיתוארשני .
כמוכןיישלחטופסהבקשהבקובץWORDלמייל .burg@univ.haifa.ac.il

ישלהגישאתכלהחומרבאנגלית,ע"פהסדרהבא: 
טופסבקשהמודפס(לאיתקבלוטפסיםבכתביד) 
קורותחיים+תמונותפספורטעדכניות(אותמונהאלקטרוניתבגוףהטופס)
תקצירהצעתהמחקר(3עד5עמודים).מועמדיםשהצעתמחקרםאושרהיצרפוגםאתהאישור.
שלושהמלצות-אחתממנחההעבודהועודשתיהמלצותנוספות(ניתןלשלוחישירותל .)mburg@univ.haifa.ac.il
התחייבותהמועמדיםוהאוניברסיטהעלקיוםהתנאיםבהתאםלתקנוןהקרן.
גיליונותציוניםשלהתוארהראשוןוהשני.
צילוםתעודתהתוארהראשוןוהשני.

מידענוסףנמצאבאתרהאינטרנטשלקרןעזריאליבכתובת: www.azrielifoundation.org/fellows

המעונייניםלהגישבקשותיהםיעבירואתטופסהבקשהבקובץWORDלמייל,burg@univ.haifa.ac.ilוכןאתכל
החומרב-6עותקיםקשיחיםבניילוניותנפרדות+2CDעליהםצרובההצעתהמחקרוהתיזהמלימודיתוארשני,לא
יאוחר מיום חמישי  26בינואר ,2017אלהרשותללימודיםמתקדמים–לידימוריאלבורגקומה,25חדר2504מגדל
אשכול. 

וועדתעזריאליתתכנסביןחודשמרץלחודשמאי,2017הזמנהלראיוןתישלחע"יקרןעזריאליבשניהשבועות
האחרוניםשלחודשמאי,2017והודעותזכייהיישלחוע"יהקרןבחודשיוני .2017

בברכה ,


סיגליתרג'ואן 
ראשמינהלהרשותללימודיםמתקדמים 
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