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 פ"אתש קול קורא

  –לדוקטורנטים למדעים הלאומית האקדמיה – אדאמס מקרן מלגות

Adams Fellowships 

 ב"פתש םישנת הלימודל מחהתחולת המלגה הינה 

 

מדעי  בתחומי וקטורתלמידים לתואר דל אדאמס מלגות את השנה תעניק למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה

 .הנדסה. אנא הגישו רק מועמדים העוסקים במחקר בתחומים אלהומדעי המחשב  ,מתמטיקההחיים, והטבע 

 .וממרסל אדמס מקנדה ונקראת על ש התכנית ממומנת על ידי מר

הגבוהה, והדבר מחייב  ההשכלהות ביותר במערכת מד של מלגות הדוקטורט היוקרתירכשו להן מעמלגות אדמס 

  הפעלת אמות מידה מחמירות במיוחד בתהליך בחירת המועמדים.

תינתנה רק אם  , ומלגותהקרן, אין חובה למלא בכל שנה את מכסת המלגות שהוקצתה על ידי הקרן הצהרתעל פי 

אך ורק על סמך  הזוכים נעשית ירתובחבתהליך הבחירה אין מופעל מפתח מוסדי, מדים ראויים. עויימצאו מ

  .הצטיינותם בלימודים ובמחקר המדעי

מידה  המלגות מוענקות אך ורק על בסיס הצטיינות אישית בלימודים ובמחקר המדעי, לפי אמות, על פי נהלי הקרן

 ראויה. דמים בעבודתם בצורהאי המלגה ומתקנתמחמירות במיוחד, לתלמידי מחקר העומדים ב

הטכניון יש להגיש מועמדי רה להגדיל את סיכויי הצלחת טרות קשה. במהתחארציות ולכן  אלה מלגות כלל

מועמדים עם פרמטרים של מצוינות מוכחת: הצטיינות סדרתית במהלך הלימודים ופרסומים מדעיים המעידים על 

 איכות המחקר.

על המלגאי  נוספת.שנה אחת  לשעם אפשרות להארכה רצופות שנים  3של עד  לתקופה שנה ₪ 100,000גובה המלגה 

 לכל המלגות מקצה בנוסף, תוכנית .הוא מקבל את המלגה לסיים את עבודת הדוקטור שלו בתוך פרק הזמן שבו

 או לאומי-בין יעמד סדנא/בכנס פעילה להשתתפות – בשנהארה"ב   $ 3,000 בסך לאומית-בין נסיעה מלגת מלגאי

 –טדוקטור-להשתלמות פוסט מקום לחיפוש וא לאומי-בין מדעי פעולה לשיתוף או ל"בחו במעבדה להשתלמות
 חודשים לקיים שישה אפשר הראשונה הנסיעה המדעי. את לקידומו חשובה תרומה משום לנסיעה שיש בתנאי

  .לשנה נהמש להעברה תנתינ בשנה, והיא אחת לנסיעה מוגבלת אינה זו המלגה. מלגה קבלת לאחר

 על הדוח לכלול פירוט של כל יום מסוף הסמסטר האחרון של השנה. 30על המלגאי להגיש דוח שנתי בתוך 

 הפעילות במשך השנה, ובכלל זה השתתפות בהרצאות, הוראה, מחקר, פרסומים והשתתפות בכינוסים.

להמשיך ולקבל את המלגה  טורט לפני תום שלוש השנים,ים את עבודת הדוקקרן אדמס מאפשרת מלגאים המסיימ

השנים, בתנאי שהם ממשיכים את עבודתם בהנחיית  3חודשים נוספים ולכל היותר עד תום  4קופה של עד לת

 תב, בצירוף מכתב המלצה של המנחה.להגיש בקשה בכ יהמנחה של עבודת הדוקטורט, באותה מעבדה. על המלגא

. אנא הקפידו בתקנון הקרןת והנהלים המפורטים שימו לב לכלל התקנו .המלגהו ון הקרןלי ותקנמצ"ב נה

 רוא היטב נהלים ותקנות אלו.קל

 

  



 
  : קריטריונים

 .(קבע יותושב יםאזרח) המלגה מיועדת אך ורק לתושבי ישראל •

 לילדיםאימהות  שת הבקשה.ת הג, בע35 עד ם, שגילםי מחקר מצטיינים צעיריות לתלמידמיועד המלגות •

חלה לגבי מועד  דשים לכל לידה; הקלה זו אינהתהיינה זכאיות להארכת גיל ההגשה המקסימאלי בשישה ח

 תחילת לימודי התואר השלישי.

 פחות.ל ב"פתששנה"ל  לכל רו להם חודשי מלגהומעלה, ונותמלגה חודשיות מנות  4של לפחות בעלי מלגה  •

 המפורט מטה: יפל, מועמדיםשר להגיש אפ

ולא  2019באוקטובר  1 -, אחרי ה )אחרי קבלת תואר שני(  גילבמסלול הר, ימודי הדוקטורטל ו אתהתחיל

 .(2020)כלומר עד סוף ספטמבר  2020טובר באוק -1יאוחר מ 

 ו א

)כלומר  2020טובר באוק -1מ  ולא יאוחר 2018 באוקטובר 1 -אחרי ה מיוחדבמסלול ם ו את לימודיהשהחל

 .(2020עד סוף ספטמבר 

 ו א

)כלומר עד סוף ספטמבר  2020טובר באוק -1ולא יאוחר מ  2018וקטובר בא 1 -אחרי ה, ישיר מסלוללשעברו 

2020). 

דה  אריאןותכנית  זריאליבתיאום בין תכנית מלגות אדמס לבין תכנית מלגות קרן קלור, תכנית עמיתי ע

נה אחת באותה ש כניתליותר מתשלא תינתן אפשרות להגיש מועמד אחד ל ידי הקרן, ע , הוחלטדרוטשיל

ששמו נכלל באותה עת גם  דת ההיגוי של מלגות אדמס לא תקבל את מועמדותו של אדםקדמית. לפיכך ועא

 ברשימת המועמדים לאחת המלגות האחרות.

 ית אחרת.בנוסף למלגה חיצונ סף למלגה ע"ש אובנו קבל מלגה זולא ניתן לשימו לב: 

 

 :מסמכים נדרשים

 ת:המועמדוהנחיות להגשת 

 .)יד בכתב חומר יתקבל לא( לדיםמוק יוגשו להם והנספחים הקשהב יופסשימו לב: ט

יתבקש למלא בשלב  שיבחר שהמועמד )הטופס המצ"ב הינו דוגמא לטופס הממוחשב טופס הבקשה .1

  (מאוחר יותר

יש  . הנלוויםיש למלא את פרטי המועמד וכן הפרטים  –בטופס המועמדות  9 יףסעת כי יש למלא אלב  שימו

י ל ידע ימולאו שדות אלה.  )שם, תפקיד, חתימה וחותמת, תאריך( השדות האחרונים ריקים 4להשאיר את 

 .ןהטכניול ש החתימהמורשי 

 מדעם שם המוע אחתית נצבעוון מונת דרכת .2

 . ההבקש לטופס המצורף הטופס גבי על המועמד של חתומה ותיבחיהת .3

 ורט.ודי הדוקטאת לימ המועמד התחילרשמי מהמוסד, ובו מצוין התאריך שבו מסמך  .4

 מודילי את המועמד התחיל שבו התאריך מצוין ובו , של הדוקטורט וחתום רשמי ציונים לגיליוןכוונה ה

 .האקדמי וסדהמעל ידי  וחתומים ונים יהיו רשמייםות הציגיליונשוב להקפיד שכל ח .דוקטורט

 סלפנות אל לבנה בן שבת, מזכירות ביה" יש בטכניון ים מתקדמיםתארלימודי ציונים של  גיליוןלקבלת 

 .@technion.ac.illevana או במייל: 2573829-04פון: טל. מתקדמיםלתארים 
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עמודים,  2, מודפסים על מקסימום יתבאנגל )רשימה בלבד( דרות החיים ורשימת הפרסומים של המועמוק .5

 לפרסום. שהתקבלומאמרים אך ורק בון א בחשהוועדה תבי .1.5נק' וברווחים של  12בגודל 

בכירים הראשון של המנחה לדוקטורט והשניים האחרים של אנשי סגל  – בלבד באנגלית המלצה מכתבי 3 .6

 2-מהמנחים ו 2מכתבים,  4חים, נדרשים שני מנבמקרה שיש ן. וכירים את כישורי המועמד מכלי ראשהמ

 במכתבי ההמלצה יש למעט בתיאור המחקר של המועמד ולהתרכז במועמד עצמו. נוספים.

על נייר  חתומיםו מודפסים, באנגלית .51ל  יםחוברוו ד אחדועמנק' על  12בגודל  י ההמלצה להיותעל מכתב

 .לקרן אדמסוממוענים  של האוניברסיטאות מכתבים רשמי

 .על המכתבים להיות משכנעים ומעולים הקשחרות והת מאחר - שימו לב

 המועמד של וחתומים רשמיים ניםוצי ליונותגיו מדרג, העתקי דיפלומותמודים קודמים: גיליונות לי .7

 ר(.התוא קבלת אישור, יתתיהכ לממוצע סיתחי ציונים  ,קורסים תמרשי) שני ולתואר ראשון לתואר

 האקדמי. סדוהמ על ידי וחתומים םגיליונות הציונים יהיו רשמייחשוב להקפיד שכל 

אל לבנה בן שבת, מזכירות  לפנות יש בטכניוןנלמדו ש ים מתקדמיםתארלימודי לקבלת תדפיס ציונים של 

 .@technion.ac.illevana או במייל: 2573829-04פון: טל. מתקדמיםלתארים  סביה"

 הגשת זמן עד הדוקטורט ללימודי הראשונה בשנה( אפשר אם ציונים לרבות) םהלימודי מהלך סיכום .8

 .הבקשה

 .1.5וברווחים של נק'  21, בגודל אחד עמודעל , באנגליתורט טמחקר לדוקתכנית לימודים ותכנית  .9

תיו את עצמו ואת ציפיו המועמד מציג בה, 1.5וברווחים של  נק' 12, בגודל עמוד אחדעל  ליתגבאנשית הצהרה אי .10

 ומתאר כיצד הוא רואה את תרומתו למדע בישראל ולעתיד המדינה.

 

 ביה"ס. יוגש על ידיקן ימכתב הגשה של הד** 
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  :פן הגשהאו

 שלבים:כמה בתבוצע ו, מקוונת /השנה ההגשה היא אינטרנטית

 :באימייל לרכזת תארים מתקדמיםהגשה  –ראשון  בשל .א

 וט מטה:את החומרים הבאים לפי הפיר לאורליאנא העבירו 

 הרשום מעלהאנא הקפידו להגיש את החומר לפי הסדר 

. להשום מעעל פי הסדר הראת כל החומר  ץ להכילב. על הקולכל מועמד מרוכז ואחודאחד  PDFקובץ  .1

 technion.ac.ilrlybt@efo. ורליהמלצות יישלחו ישירות לא

החומר יוגש על ידי וחלק מ, מקוונת /אינטרנטיתהגשה היא בשלבים הבאים מאחר ו פרדיםנ PDFקבצי  .2

 נפרדים עבור כל אחד מהחומרים הבאים:  PDFקבצי ביה"ס, אנו מבקשים להעביר אלינו בנוסף גם 

 .טופס מועמדות ✓

 .תמונת דרכון ✓

 .התחייבות חתומה של המועמד ✓

 קודמים תואר דוקטורשל ציונים גיליון ) טטורדוקמועד התחלת לימודי המציין את מסמך רשמי  ✓

 (.4, סעיף "מסמכים נדרשים"ב הפירוטלפי )

 (.5, סעיף "מסמכים נדרשים"ב הפירוטלפי ) קודמים קורות חיים ורשימת פרסומים ✓

 (.6 , סעיף"מסמכים נדרשים"ב הפירוטלפי ) יש להגיש כל מכתב בנפרד -מכתבי המלצה   ✓

 (.7, סעיף "מסמכים נדרשים"ב הפירוטפי ל) לימודים קודמיםליונות יג ✓

 (.8סעיף , "מסמכים נדרשים"ב הפירוט)לפי  הדוקטורטשל  לימודיםסיכום מהלך  ✓

 (.9סעיף , "מסמכים נדרשים"ב הפירוטלפי ) תוכנית לימודים לדוקטורט ✓

 (.10סעיף , "מסמכים נדרשים"ב הפירוטלפי )הצהרה אישית  ✓

 באופן הבא: את החומרמרו ינא שא

 . ואז את סוג החומר-שם המועמד-וןטכני

 לדוגמא:

 שם הממליץ-מכתב המלצה-שם סטודנט-טכניון
 טופס מועמדות- שם סטודנט -טכניון
 לימודים קודמיםליונות יג- שם סטודנט -טכניון

  שנשלח אליכם. בפורמט וקיבדהיות הטבלה ל עלרדת לכל מועמד. נפ ORDWטבלת  .3

 

 המועמדים()יוגש על ידי  ן אדמסרלקת ת טופס מועמדוהגש – שלב שני .ב

 .ויםחומרים נלומקוון והגשת מועמדות למילוי טופס על ידי הטכניון יקבלו קישור  שיבחרוהמועמדים 

 (:הטכניוןעל ידי )יוגש  לקרן אדמססופית הגשה  –שלישי  שלב .ג

 מכתבי ההמלצהויגיש את יתרת המסמכים/ אישורים כולל ס ישלים את הליך ההגשה ביה"

 

 

 

mailto:orlybt@ef.technion.ac.il


 
 (. 1.1.20214-10כים בין התארי הנראהככל  יחולשלישי השני והלוח הזמנים לשלב  -*שימו לב 

ביותר )יומיים שלושה  יהיה קצר, ןמקוו /יאינטרנטשלו באופן  הבקשהאת להגיש  ,שינתן לכל מועמדלוח הזמנים 

  מבעוד מועד. היערכואנא  לכל היותר( ולכן

 

 מוש הזכייה:מי

הספר לתארים מתקדמים וכמפורט הטכניון ובית נה בכפוף לנהלי יה הייזכיה במלגה חיצונית, הזכ ה שלבמקר

 תקדמים.מבקול הקורא ובהנחיות אשר מופצים ע"י ביה"ס לתארים 

 הסכם קבלת מלגה"  ובכפוף לנהלי"ב 9עיף בכפוף לסימוש הזכייה הינו נית, מיה במלגה חיצובמקרה של זכי

 )מצ"ב(. "כם קבלת מלגה ממקור חוץ טכניוניהסם, לרבות חתימה על "קדמיביה"ס לתארים מת

הבלעדי ובהתאם דעתו  אים לפי שיקולושה ו/או להתנותה בתנמהטכניון רשאי לאשר את תנאי המלגה ומי

 ליו.לנה

 מימושה.או  למועד הגשת הבקשההגשת המועמדות יינתן רק בסמוך  ור בדבראיש

 

 26.11.2020 תאריךמ לא יאוחר מועד הגשה:

 

 

https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.pdf
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.pdf
https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.pdf

