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 כ"זאב,תשע"ח
2018אוגוסט,8  

 

 ות"ת מלגות לתכנית קול קורא להגשת מועמדים

פ"תש', חמחזור  -ו ומהוד מסין מצטיינים דוקטורנטים-לבתר



 רקע .1

בנושאסטודנטיםבינלאומייםלתכנוןבמסגרתעקרונותהמדיניותשלהוועדה ולתקצוב)ות"ת(

 בתאריך ב22.06.2016שאושרו )מל"ג( להשכלהגבוהה בסיסהצלחת19.07.2016-ובמועצה ועל

לבתר ות"ת של המלגות מסיןדוקטורנטים-תכנית תשע"גמצטיינים בשנים ,טתשע"-ומהודו

עדפבשנה"לתש"ות"תבהתאםלכךתקצה.פ"יכהאתהתכניתהנ"לגםבשנה"לתשות"תממש

,אשרתמומשנהבכפוףלהתאמהדוקטורנטיםמצטייניםמסיןומהודו-שנתיותלבתר-דומלגות55

עלהשיפוטהאקדמיתופקדאשרמהאקדמיתשלהמועמדים,כפישתוערךעלידיועדותהשיפוט,

זוכים.שלהמועמדיםועלבחירתה

הערה:הקולהקוראכתובבלשוןזכראךמתייחסלמועמדיםומועמדותכאחד.



 יעדי התכנית .2

בתר .2.1 מגמתו,בארץהמצויניםהבינלאומייםדוקטורנטיםה-הגדלתמספר שמירהעל

 עיבויקבוצותהמחקרבאוניברסיטאות.

האקדמייםשלעידודקשריהמחקרבדגשעלפיתוחהקשריםעםהמדינותסיןוהודו .2.2

.ומדינתישראלעםמדינותאל



 המלגות .3

נתייםלתקופהשלעדשמלגות55עדתש"פבשנה"לתקצההוועדהלתכנוןולתקצוב .1.1

ומהודו-לבתר מסין מצטיינים בישראלדוקטורנטים האוניברסיטאות אשרבכלל ,

ועדות ידי על שתוערך כפי המועמדים של האקדמית להתאמה בכפוף תמומשנה

.5מלגותאלויחולקובסבבאחדולפיהפירוטהמופיעבסעיף.טהשיפו
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(פ"תשתקציבבמחירי)שנהמידי₪115,000עלותקציבהנסיעותיעמודהמלגהגובה .1.2

שלאוסכוםת,"ותיוקצבוע"ילשנה₪69,000.מתוךסךזה,אקדמיותשנתייםלמשך

מלגאי/תלכלהאוניברסיטהי"עישולמולשנה₪41,000-מיפחת בנוסף. תעמיד,

שוטפים)₪5,000שלשנתיסכוםמלגאי/תכללרשותהאוניברסיטה (,במחירים

טיסה,המלגהבתחילתלישראלהגעהכגוןבינלאומיותנסיעותהוצאותכיסוילטובת

,יצוין.ל"בחועבודהופגישותספרבתיסדנאות,לכנסיםנסיעותחזרהבתוםהמלגה,

נסיעותלטובתהמלגאי/תאתלשמשויוכללשנהמשנהנצברינוההנסיעותתקציבכי

לאחרשנהעדשלבתקופהכנ"לבתקופתהמלגהאוגםלטובתנסיעותכנ"ללישראל

 .הנסיעותתקציבלניהולאחראיותיהיוהאוניברסיטאות.המלגהתום

2019מאוקטוברהיותרלכליבוצעלאוניברסיטהת"ותשלהמלגהתשלוםכי,יובהר .1.1

עלבכפוף2021אוקטוברעד חתומים דיווחים של-להעברת הכספים סמנכ"ל ידי

מתאריכיםחורגהמחקרסיוםאותחילתמועדאםגם)האוניברסיטהבסיוםכלשנה

 (.אלו

לשםמימושהמלגה.01.01.2020יובהר,כיעלהמלגאי/תלהגיעלישראלעדלתאריך .1.4

מלגאי/ת כאמור, המלגה. על המלגאי כוויתור תתפרש הנתון למועד עד הגעה אי

בישראל שהותו עבור ות"ת למימון יזכה לא הנתון היעד תאריך לאחר שיגיע/תגיע

 בכללובאוניברסיטהבפרט.

המלגה .1.5 תקופת במהלך מנחה ו/או אוניברסיטה לעבור שיבקש/תבקש ממלגאי/ת

גישבקשהבנדון,כאשרהבקשהתעבורלידיהחלטתראשיועדותהשיפוטיידרשלה

שלהתכנית.במסגרתזויתבקשוהןהאוניברסיטההקולטתוהןהאוניברסיטהאליה

 משויך/תהמלגאי/תלהמציאאישוריםרלוונטייםבהתאםלבקשתמל"ג/ות"ת.

ניתזובכלפרקיודגשכימנחהיהיה/תהיהרשאי/תלהנחותעדשנימלגאיםשלתכ .1.6

בתר הדוקטורנטיםשינחהממקורותתקציביים-זמןנתון)כמובןאיןהגבלהעלמס'

 אחרים(.לפיכךלאישקלובקשותשלמלגאיםומנחים,אםיפרותנאיזה.

 מתןהמלגההינובכפוףלתנאיםהבאים: .1.7

כלפיהאוניברסיטה:/תמתחייב/תהמלגאי .1.7.1

 הפ לכל האוניברסיטה, אישור את שללבקש לתקופה המחקר בעבודת סקה

ליותריחודש האוניברסיטהלאתאשראתהפסקתעבודתהמחקר יותר. יםאו

שנה מעבר.חצי המלגה הארכת את יאפשרו לא ההפסקה חודשי מקרה, בכל

 .2021לאוקטובר

האוניברסיטהמתחייבתכלפיות"ת: .1.7.2

 האוניברסיטההמלגאי/תרשאי/תלעבודבמסגרתהאוניברסיטה,עלפיהגבלות

לא מתחייבת האוניברסיטה אולם הפנים, עלהמלגאי/תאתלהעסיקומשרד

המלגה.חשבון

 הדרושיםהמחקרכליואתהמקצועיתהספרותאתהמלגאי/תלרשותלהעמיד

.המחקרשנותשלמיטביניצולשתאפשרבדרך
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 שוטפים()₪5,000שלסךהמלגאי/תלרשותלהעמיד למשךלשנהבמחירים

₪15,000)סךשל 1.2בינלאומיות,כמפורטלעילבסעיףנסיעותלכיסוינתייםש

 המלגה(.תוםלאחרשנהעדשלשניתניםלניצוללתקופה

 חובותיו/חובותיהואתהתכניתתקנוןאתהמלגאי/תלידיעתלהביא

 .דלעילוזכויותיו/זכויותיה

 בישראל.המחייהעלויותאתהמלגאי/תלידיעתלהביא 

 לפיהנוגעיםוכספייםאקדמייםבנושאיםעיתייםחות"דולספק למלגאי/ת

דרישותמל"גוות"ת.



 מועמדיםהנחיות להגשת  .4

קולהעומדיםבתנאיהלקולקוראזה,מועמדים20כלאוניברסיטהרשאיתלהגישעד .4.1

הגשתאתהמועמדיםישלדרגבהתאםלסדרהעדיפויותשלהאוניברסיטה..הקורא

לות"ת יתמועמדות האוניברסיטאות באמצעות עשה כאשרבלבדבישראל לוחות,

טופסההגשהמצורף.אתהמועמדיםיםמחייבאוניברסיטאותהזמניםהפנימייםשלה

הוועדהתיקחבחשבוןאתסדרהעדיפותשנקבעלקולקוראזה)נספחא'(.יובהר,כי

 ,אךאינהמתחייבתלפעולעלפיו.אוניברסיטהעלידיה

המועמדיםשלהאוניברסיטהישלהגישלפינספחא'בלבד,כקובץאתרשימת .4.1.1

מועמדים להגישרשימת לא האוניברסיטהמתבקשת בלבד. אקסל או וורד

 בטבלהאחרתו/אולהוסיףעמודותנוספותלטבלה.

המועמדיםיפנוישירותאלאנשיהקשרבאוניברסיטהשבההםמעונייניםלהשתלם.כל .4.2

עצמאיאתהתאמתםשלהמועמדים בהתאםלקולקוראזהאוניברסיטהתבחןבאופן

/תולאחרמכןתגישאתמועמדיהלות"ת.עלהאוניברסיטהלבדוקאתהתאמתהמועמד

 ,וכןמבחינתרמתהאנגלית./הוהאקדמיתויכולותהמחקרשל/ההןמבחינתרמתו

 .4.1 את לצרף יש הבקשה החומריםהבאיםהחומרלטופס בין ברורה בחלוקה ים

נפרדיםPDFהמנהלייםלחומריםהאקדמיים,כאשראתהחומריםישלשלוחבקבצי

 .אקדמי*-מנהלי*,*שםהמועמד-תחתכותרת*שםהמועמד

-חומריםמנהליים .4.1.1 סףלמעברהמועמד/תכלהדרישותהמפורטותהן תנאי

 לשיפוטהועדה:

 מלאוכןחתימהעלהתחייבותעלקיוםהתנאיםבהתאם/תטופסבקשהלמועמד

 .(נספחב'–מצ"בלקולקוראזה)לתקנוןות"ת

 קיוםהתנאים על התחייבותהאוניברסיטה ובו הרקטור בחתימת רשמי מכתב

  בהתאםלתקנוןות"ת)נספחג'(.

 שניושלישי)במידהשיש(.יודגשכיעלכללתעודותאישורקבלתתואר ראשון,

מקוריות תעודות להיות וכן לאנגלית(, מתורגמות )או באנגלית להיות התואר

 מטעםהאוניברסיטה.
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 מטעם אישור לצרף יש השלישי, התואר את סיים/ה טרם המועמד/ת אם

הדוק כתיבת בתהליכי נמצא/ת המועמד/ת כי וכיהאוניברסיטה/המנחה טורט,

הראשונה השנה במהלך המאוחר לכל עד התואר את לסיים עתיד/ה הוא/היא

 לשהותו/שהותהבארץ.

 יש להגיש את כלל החומרים מאוגדים בקובץ PDF .יחיד 

 

למעבר .4.1.2 סף תנאי הן המפורטות הדרישות כל )באנגלית(, אקדמיים חומרים

 המועמד/תלשיפוטהוועדה:

 המועמד חייםשל קורות בצירוף כל/ת יד על המועמד/ת. רשימתפרסומיםשל

"שלכתבהעת,אםידוע.אםהפרסום"Impact Factor-פרסוםישלצייןאתה

זאת. אנאציינו לאפורסםבעתהגשתהמועמדות, ו/או כתיבה בתהליכי עדיין

נושאהדוקטורטשלו. שלהמועמד/תפרטיםלגבי בקורותחייו צורךלציין אין

 פסקאותעבורכלפטנט.2-טנטיםשלהמועמד/תיוגבלולציוןפ

 :נספחיםלפיהמפורטבטופסבקשהלמועמד/ת,ביניהם 

o יושםדגשמיוחדעל .עד שני עמודים-שלהמועמד/תתקצירתכניתהמחקר

1שיתוףפעולהקייםביןהמועמד/תלמנחהבעתניסוחההצעה.
 

o עד עמוד(.תקצירהדוקטורט( 

 המלצה,לאכוללהמלצה/מכתבמטעםהמנחההישראלי/ת.המכתבישלוש 

 מכתבהתחייבותמטעםהמנחההישראלי/תהמיועד/תבאוניברסיטהאשרמפרט

המועמד/ת. לקבלת וסיבותיו/סיבותיה רצונו/רצונה את שהמכתב ומנמק ככל

 מפורטומנומקיותר,כךגדליםבצורהמשמעותיתסיכוייושלהמועמד/ת.

  על כלל הקבצים להיות מאוגדים בקובץPDF .יחיד

 

 תהליך בחירת המועמדים .5

את ועדותשיפוטתחומיות .5.1 המועמדיםהמוגשיםותבחראתהמועמדיםיבחנו נתוני

 לקבלתהמלגה.

במוסדאשרהשלימואתלימודיהדוקטורטמועמדיםבעליאזרחותהודיתאוסינית .5.2

   .בתכניתמסךהזוכים50%-לאיהוויותרמלסיןאוהודומחוץמוביל

 .5.1 להקפיד נדרשים מהמועמדיםהמוסדות מחצית שלפחות ידםהמוצעים למלגהעל

 יהיונשים.אםהמוסדלאעומדבשיעורזה,עליולספקהסברלכך.

שלמצוינותאקדמית .5.4 מדרג מלגותעלפי טיבבקולקוראזהיחולקו פי על שתיבחן

מיוניתוצאות.כפישידרגוחבריוועדותהשיפוטהפרסומים,מכתביהמלצה,ויוכ"בו

 .2019פברוארהסבבהנוכחייוכרזובמהלךחודש

                                                           
1
שלבסיכוייומשמעותיתיפגעו(אחרותמבקשותהמועתקות)זובקשהעבורבמיוחדתכתבנהלאאשרמחקרתכניות

.המועמד
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 .5.5 עד של החלוקה את מתיר זה קורא תש"55קול לשנת ופמלגות זאת, עם עדות.

שהרמההאקדמיתשלשלאלחלקאתכללהמלגות,במידהשומרותעלזכותןהשיפוט

 המועמדיםאינהמספקת.

כלאוניברסיטהתוכללהגישלאיותרמשנימועמדיםלאותו/המנחהלקולקוראזה .5.6

ב לזכות ניתן במחזור2-)כאשר מועמד/ת הגשת בנוסף, מנחה(. אותו תחת מלגות

מהגש המנחה את מגבילה אינה )תשמסוים אחר במחזור נוסף/ת מועמד/ת "אפת

 ואילך(.

לאיסורעלמועמד/תלהגישאתמועמדותו/הבאמצעותשתיאוניברסיטאותשונותח .5.7

 באותומחזור.

במלגה .5.8 זכה/זכתה ולא מסוים במחזור מועמדותו/ה את הגיש/ה אשר מועמד/ת

 ואילך(.ותו/הפעםנוספתבמחזוראחר)תשפ"ארשאי/תלהגישאתמועמד

 (.6ראהפירוטסעיףאיןלהגישמועמדיםאשראינםעומדיםבתנאיהסף) .5.9

 .5.10 )ולא ארצי כלל בסיס על תעשה הזוכים עלאוניברסיטאיבחירת מצוינות-(, פי

 לקריטריונים בהתאם אקדמית, הקורא בקול שפורטו לשיקול שלובהתאם דעתן

 השיפוט. פעילותווועדות על היתר, בין יתבססו, מדעית למצוינות הקריטריונים

עבודותרשימתהעתידית,רשימתפרסומים,האקדמיתשלהמועמד,תכניתהמחקר

 המלצותמדעיות, .המנחהומכתב, הוועדהתיקחבחשבוןאתסדרהעדיפותכאמור,

 ,אךאינהמתחייבתלפעולעלפיו.אוניברסיטהשנקבעעלידיה

 

 סף למועמדים תנאי .6

בתנאיםהבאים:דויעמיםהמועמד

כאשרעל 11.11.2018 לתאריךעלהמועמדיםלהגישאתהמועמדותלאוניברסיטהעד .6.1

 .30.11.2018האוניברסיטהלהגישלמל"ג/ות"תאתטבלתהמועמדיםעדלתאריך

על .6.1.1 אך המועמדות, להגשת שונה תאריך לקבוע רשאית האוניברסיטה

 האוניברסיטהלעמודבתאריךהסופילהגשתכללהמועמדיםלות"ת.

לשםהבהרה,אזרחותישראלית.הודוולאבעלאוסין/יתאזרחעלהמועמד/תלהיות .6.2

 סינית או הודית אזרחות בעלי הדוקטורטמועמדים לימודי את השלימו אשר

 יכוליםאףהםלהגישבקשהלמלגה.לסיןאוהודומחוץמובילהאוניברסיטהב

 .6.1 להיות המועמד/ת שלישי/תבעלעל תואר אשר תאריך קבלתו לא עולה על חמש ,

פרסוםקול,אשרבמועד6.4לקבלתוארשלישיכמפורטבסעיף/ת,אוהמתעתדשנים

התאריך הלמעלהמשנהממועדעיסוקו/ההאקדמיהאחרון,כאמור,לאחלפקוראזה

 .8.8.2017 המוקדם ביותר לסיום עיסוק אקדמי:

במועדההגשה,הדוקטורטהשלים/האתעבודתאשרטרם/תניתןיהיהלהגישמועמד .6.4

 שיומצא בבתנאי המוסמך מהגורם כיאוניברסיטהאישור הדוקטורט, מתבצע בו

לשיפוטאתעבודת/תגישגישיוותהאקדמי/האתכלחובותיוימלא/תמלא/תהמועמד

השנההראשונהלשהותו/הבארץהדוקטורט במהלך המאוחר מקרהאםלכל בכל .
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–ץבאר/האתהדוקטורטבמהלךהשנההראשונהלשהותו/תקבללאיקבל/תהמועמד

 פסיקאתמתןהמלגה.אוניברסיטהתוה/הלהמשיךבפעילותו/תוכללאיוכל

במשךתקופהמוגבלת,/הלהשתלםבתחומו/תמיועדהמועמד/תיהיה/תהיה .6.5 המדעי

בפעילותמחקרית,בזמןמלא,בקבוצתמחקרמבוססתבאוניברסיטהבישראל,תחת

 רסיטה.מןהסגלהאקדמישלהאוניב/הבכיר/תשלחוקר/ההנחייתו

כבתר .6.6 בארץ במוסד השתלמותם את התחילו אשר מועמדים להגיש ניתן -לא

 .8.8.2018 תאריך פרסום קול קורא זה:דוקטורנטיםלפני



 נהלי דיווח ותשלום .7

:תש"פ,תשפ"א()האוניברסיטהתגישלות"תכלשנה

 :זהבמחזורהנוכחיתהלימודיםבשנתהמלגאיםלגביכספיודיווחאקדמידיווח .7.1

אתמביעאשרח"דויוגש(אפרילבחודש)עבודהחודשי6לאחר-"פתשבשנת .7.1.1

ידיעלחתוםויהיה,ת/המלגאישלה/בהעסקתולהמשיךהמנחהשלה/רצונו

 .המנחה

שניספטמברסוףעד-תשפ"אבשנת .7.1.2 "דויוגשו דו"חמאתהמנחה1חות: )

התכניתשנתייםבתוםת/המלגאישלה/פועלואתמסכםאשר הערכת וכן

 שיועבר. לפורמט בהתאם2בהתאם שיוגש המלגאי/ת, מאת משוב דו"ח )

 לפורטשיועברבהמשך.

סמנכ"לי"עחתוםכספידיווחבספטמבר10-העדלהגישיששנהבכל .7.1.1

 .באוניברסיטההכספים

שללימודיםהפסקתכלעלהאפשריבהקדםת"לותלהודיעמתחייבתהאוניברסיטה .7.2

יותראוחודשיים הסיבהציוןתוך, מכלמופסקתמלגתםאשרמלגאיםעלובפרט,

 .שהיאסיבה

המלגאיםעבורכולההשנהבגיןהמלגותכספיאתת"ותתעביראלהדיווחיםלבכפוף .7.1

הוועדהבהחלטתמותנהלשנהמשנההמלגהחידושכי,יצוין.המחזוריםמכלהזכאים

.האוניברסיטההמלצותעלבהסתמךהאקדמית



, באמצעות הטופס עדיפותכםנבקשכם להעביר את רשימת מועמדי האוניברסיטה, עפ"י סדר 

בלבד. 30.11.2018 המצ"ב עד לתאריך אחד קשיח בעותק להגיש האקדמי יש המידע את

עותק להגיש יש בנוסף, לעיל(. המצוין פי על ברורה בצורה )מופרדים והאדמיניסטרטיבי

הבאה: אלקטרוני הדוא"ל לכתובת לעיל( כמצוין ברורה בחלוקה )גם המועמד תיק של

israelasia@che.org.il 



עלהאוניברסיטהמוטלתהאחריותלוודאכיתיקיהמועמדיםמוגשיםבמלואם.יודגשכיסיכויי

ההצלחהשלמועמדאשריחסרומתיקוהאישיפרטיםרלוונטייםלתהליךהערכהוהדירוג,יפגעו.
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 נספח א' לקול קורא

 

 הנדון:מועמדי מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו – מחזור ח'

______________-המוסדהמגיש  

 

 ** נא למלא את הטופס על פי סדר העדיפויות המוסדי **

 ות"ת למלגות מוסדנו של המועמדים רשימת -לבתרלהלן ומהודודוקטורנטים מסין לשנתמצטיינים

:תש"פ  

 

Last 

name 

First 

name 

Country 

of origin  
Gender 

PhD 

graduation 

(month/ 

year( 

Academic 

institution - 

PhD 

Specific 

Research 

Field   

 

Proposed 

Supervisor 

 

Committee 

(Exact 

Sciences, 

Chemistry, 

Life 

Sciences, 

Social 

Sciences and 

Humanities 

1          

2          

1          

4          

5          

6          

7          

8          
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9          

10          

....          
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 נספח ב' לקול קורא


The PBC Fellowship Program for Outstanding Chinese and Indian  

Post-doctoral Fellows– 2019/2020 

 

Application Form 

 

 

ATTACH 

PHOTO 

HERE 

 

INSTRUCTIONS: 

 

The application form and all supporting documents must be typed in English and 

submitted to the university, according to the guidelines determined at each institution, 

together with a recent photograph. All the information given in this application and 

the academic background of the candidate must be typed in at least size 10 font, with 

normal margins.  The application must be signed by the candidate. Please note that the 

applicant is expected to fill in all forms independently. In addition, the following 

supporting documents, typed in English, are required: 

 

 

A) PERSONAL 

INFORMATION 
 

1. Full Name  

2. Citizenship 

 
 

3. Passport number 

 
 

4. Date of birth  

5. Place of birth  

6. Permanent 

address 

 

 

 

 

7. Phone numbers  

 

 

home:  

work: 

mobile: 

8. E-mail address  

9. Estimated date 

of arrival in 

Israel 

 

10. Gender Male / Female 
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11. Present 

appointment and 

place of 

employment 

 

12. Knowledge of 

languages (no 

proficiency, 

elementary, 

limited working 

proficiency, 

professional 

working 

proficiency, 

native 

proficiency) 

 

Language Reading Writing Speaking 

English    

Hebrew    

Other    

    

 

B) ACADEMIC 

CAREER 
 

13.  Academic 

discipline 

 

 

14. Academic 

studies and 

university 

degrees. 

If degrees were 

conferred with 

honors, please 

indicate.  

Institution and 

Location 

Degree 

(if applicable) 

 

Completion 

Date 

MM/YYYY 

 

Field of Study 

 

 

 

 

   

 

 
   

 

15. Title of PhD 

dissertation and 

name of 

supervisor 

 

 

16. Submission of 

PhD thesis 

(month/year)  

 

17. PhD graduation 

(month/year) 

 If not yet 

approved, 

please provide 

anticipated date. 
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18. Academic 

awards and 

honors 

 

 

C) PLANNED 

STUDY AND 

RESEARCH  

 

19. Requested 

department to 

conduct 

studies/research 

 

20. Short description 

of proposed 

Postdoctoral 

research (Up to 

three sentences)  

 

21. Preferred 

committee for 

evaluation 

(Chemistry, 

Exact Sciences, 

Life Sciences or 

Humanities and 

Social Sciences)   

 

22.Period of 

proposed research or 

study 

 

 

D) FINANCE  

23. Do you expect to 

receive a salary, 

partial salary, 

scholarship, 

fellowship, 

grant, sabbatical 

allowance, study 

allowance or any 

other payment 

from another 

source, e.g. your 

present 

university during 

the proposed 

period? If so, 

please provide 

details of any 

such allowances. 

 

24. You are highly 

encouraged to 

apply for 

additional 

funding from 

other sources. 

Please indicate 

to which 
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fellowships, if 

any, you have 

applied.  

  

25. Please provide the following appendices: 

 

1. Copy of academic degree certificates (Bachelors, Masters, PhD if relevant).  

2. For candidates who have not yet finished their PhD, please attach a 

confirmation from the relevant authority where the doctorate is being carried 

out, authorizing that the candidate will fulfil all of his/her academic 

obligations and is expected to receive his/her doctoral degree no later than 

during his/her first year of study in Israel. 

3. Curriculum Vitae including list of publications, mentioning the impact factor 

of the journals in which the papers were published, if relevant.  

4. Summary of doctoral dissertation (up to one page).  

5. Summary of research plan in Israel (up to 2 pages).  

6. The reasons for choice of institution and academic supervisor and the connection, if 

any, with present and planned future work (up to half a page).   

7. Three recommendation letters (up to 2 pages each). Recommenders should 

describe the qualities and potential of the fellowship applicant for program and 

in particular refer to: 

 Research ability  

 Adequacy of scientific and technical background 

 Written and verbal communication abilities  

 Perseverance in pursuing goals 

 Evidence of originality 

 Familiarity with research literature 

Recommenders may provide any additional, related comments that they 

believe will help reviewers evaluate the merit of the fellow’s application. 

8.  Letter of consent from the supervisor at the Israeli university. Letters should 

provide detailed information about the candidate’s potential contribution and 

reasons for taking on the candidate.    
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I have read the rules and guidelines in their entirety, confirm that I shall abide by them and 

agree to provide any further information that the PBC selection committee may deem 

necessary to evaluate my candidacy. 

 

 

______________________                                        ______________________                             

Date    Signature 
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 נספח ג' לקול קורא
 

 *סמלהאוניברסיטה*

 

 כתב התחייבות קיום תנאים

 תכנית בתר-דוקטורנטים מצטיינים, הועדה לתכנון ותקצוב

 

 הנדון:כתבהתחייבותבהתאםלתקנות

 

לצייןכיאוניברסיטת_____________מתחייבתעלקיוםתנאיהתקנוןשלתכניתמלגותהרינו
.צטייניםמסיןומהודולשנה"לתש"פהדוקטורנטיםהמ-בתר  

הנחיות ואחר למלגה, ות"ת הנחיות אחר ימלאו המלגאי/ת כי לוודא האוניברסיטה באחריות

בהת נוספת לעבודה הנוגע בכל וההגירה האוכלוסין רשות לנהלי אורחחוקרילותאשראם

וסטודנטיםזרים.



 

 

 

 חתימה:__________________________תאריך:_______________________

 

 



 


