
 

   3498838, הר הכרמל, חיפה 199יטת חיפה, שדרות אבא חושי אוניברס
University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel 

Phone: +972-4-8240214 :טלפון  -  Fax: +972-4-8240746 :פקס 
E-mail: srajuan@univ.haifa.ac.il  :דוא"ל    Internet: http://graduate.haifa.ac.il 

 כ"ד כסלו תשפ"א 

 2020דצמבר  10

 

 שלום רב,

 2220-1220 בפ"לשנה"ל תש לקבלת מלגות מטעם עמיתי קרן עזריאליהנדון: קול קורא להגשת מועמדים 

 

מים במוסדות מוכרים דתכנית עמיתי קרן עזריאלי נועדה לקדם מצויינות בלימודים לתארים מתק - כללי

להשכלה גבוהה בישראל. תכנית יוקרתית זו מעניקה תמיכה כספית נדיבה לסטודנטים שישתמשו בהכשרתם על 

מנת לצמוח כמנהיגים בתחום התמחותם. התכנית ממומנת ע"י קרן עזריאלי שהוקמה על מנת לממש את חזונו 

 הפילנתרופי של דוד י. עזריאלי. 

 

 –תחומי המדעים בבמסלול הרגיל ובמסלול הישיר לדוקטורט לומדים לתואר שלישי סטודנטים ה – קהל היעד

; כימיהמדעי המחשב; ביוהנדסת חומרים; ; מדעי כדור הארץמתמטיקה; פיזיקה; כימיה; ביולוגיה; רפואה; 

מובילים לפיתוחם של טיפולים רפואיים וכלי אבחון הגנטיקה והנדסה גנטית; מדעי המח ; תחומי מחקר 

 ואיים חדשים.רפ

 .כמפורטלדוקטורט במסלול הרגיל ובמסלול הישיר  ,הרוחמדעי ו מדעי החברהחינוך, תחום בסטודנטים כמו כן ל

 

 בין מחקרים למעשה הלכה מבצעים אשר שלישי לתואר סטודנטים של מועמדויות תקבל עזריאלי עמיתי תכנית

 יוצאי אישיים והישגים אקדמית מצוינות בסיס לע לתוכנית יתקבלו העמיתים .דרך ופורצי חדשניים תחומיים

 תהיה המועמדים הערכת  .גיל או אתני מוצא, מגדר, דת, גזע הבדל ללא, שוויוני בסיס על וכן ,אחרים דופן

 וייחודיות חדשניות תרומות לתרום בהם הטמון הפוטנציאל על וכן, בעבר האקדמיים הישגיהם על מבוססת

 המועמדים של האישיים כישוריהם גם הבחירה בשיקולי בחשבון יובאו, כן כמו. ה/בתחומו ואחת אחד כל, בעתיד

 .שלהם המנהיגות ויכולת

 

 :במסלול מדעים תנאי סף להגשת מועמדות

 :האפשרויות הבאותשהחלו לימודיהם באחת  מיועדת לתלמידיםהגשת מועמדות 

 .2021לפברואר  16עד הצעת מחקר , ויגישו דוקטורטל ילבמסלול הרג 2019אוקטובר ב 1לאחר  .1

 .2021לפברואר  16עד הצעת מחקר , ויגישו לדוקטורטמסלול הישיר ב 2020במרץ  1 לאחר .2

 .2021לא יאוחר מאוקטובר זכייה במלגה מותנית באישור הצעת המחקר 

 

 :הרוחמדעי ו מדעי החברהחינוך, במסלול תנאי סף להגשת מועמדות 

 2020פברואר ב 1הגישו את הצעת המחקר לאחר לתואר שלישי אשר ובמסלול הישיר תלמידים במסלול הרגיל 

 .2021במאי  15עד הצעת המחקר אישור המלגה מותנה באישור , 2021 בפברואר 16ועד 

 

 עמיתי לתוכנית מועמדותם את להציג רשאים יהיו לא אדמס למלגת או קלור למלגת מועמדות שהגישו סטודנטים

 .השנה באותה עזריאלי

  לא יתקבל יותר ממועמד אחד לכל מנחה., עפ"י הנחיות הקרן
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לרשות ללימודים מתקדמים סטודנט המעוניין להגיש מועמדותו יוכל לעשות זאת אך ורק ע"י פניה  -הגשההליך 

 בצרוף טפסי בקשה וחומר רלוונטי. 

 .יתבקשו למלא טופס מועמדות מקוון , ואלוהמועמדים המומלצים הרקטור והדיקן ללימודים מתקדמים יאתרו

 

 אחד, לפי הסדר הבא: PDFיש לשלוח בקובץ  והנספחים באנגלית הבקשה טופס את

 .תמונה אלקטרונית בגוף הטופסכולל  מוקלד במחשב  טופס בקשה .1

 כולל רשימת פרסומים. קורות חיים .2

 .מילים( 120)עד תקציר הצעת המחקר  .3

 .אישורגם את השרה יצרפו שהצעת מחקרם או (. מועמדיםמילים 1,250)הצהרת מחקר  .4

רשות ללימודים ישירות ל , אותן ישלחו הממליציםה העבודה ועוד שתי המלצות נוספותאחת ממנח -שלוש המלצות .5

 .21.1.2021, לא יאוחר מיום חמישי (univ.haifa.ac.il@mburg מתקדמים לכתובת:

 .המוסד של רשמי מכתבים נייר ועל חתומים, אנגליתב להיות ההמלצה מכתבי על .6

 אם לתקנון הקרן.התחייבות המועמדים והאוניברסיטה על קיום התנאים בהת .7

 . באנגליתליונות ציונים של התואר הראשון והשני יג .8

 .(ללא תרגום) התואר הראשון והשנית ותעודו( באנגלית)אישור זכאות צילום  .9

 

 mburg@univ.haifa.ac.il :דוא"לל 21.1.2021חמישי ום מילהגיש את הבקשה לא יאוחר  ניתן

 

 מספר מועמדים יקבלו זימון לראיון, 2021מאי  -בחודשים מרץ תתקיימנה מטעם הקרןוראיונות ועדות קבלה 

 .מספר ימים מראש בהתראה של , 2021במחצית חודש מאי 

 .2021יוני  -פרסום שמות הזוכים

 

 או/ו אישית דהיינו, הוראה, הדרכה ללימודי הדוקטורט במישרין הקשורה העסקה לזוכים במלגה תותר

 .בשבוע שעות ארבע עד ובהיקף של ,למחקר הקשורה אחרת פעילות

תקופת לנסיעה במסגרת מחקרם במהלך  ,ביטוח בריאותכמו כן, הזוכים נדרשים לוודא כי יש בידם 

 .המלגה

 

 זו מלגות, מלגה כפל יינתן לא כי קובע מתקדמים ללימודים הרשות של המלגות שתקנון כיוון ,לידיעתכם

 בה. והסטודנט זכה במידה מתקדמים,  ללימודים הרשות מטעם ההצטיינות מלגת את תחליף

 

 

 בברכה,

  

 סיגלית רג'ואן
 ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים
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