
 
 

 2020ספטמבר  18
 

 קורא קול
 תשפ"א  –תכנית "אריאן דה רוטשילד לתלמידות דוקטורט"

מעניקה מלגות לתלמידות  ,רוטשילדקרן אדמונד דה  מיסודה שלתכנית "אריאן דה רוטשילד לתלמידות דוקטורט", 
מלגות  מציעה תכניתהמצטיינות לתואר שלישי מתחומי מחקר שונים, הלומדות באוניברסיטאות מחקר בישראל. 

 הזדמנויות שוויון לקדם באהייחודית זו  תכנית. התחומים בכלהטכניון תלמידות  דוקטורט מצטיינות של ארבע ל
 ובעלות מוכשרות דוקטורנטיות. התכנית תומכת בישראליתבעמדות מפתח בחברה הולשלבן  באקדמיהלנשים 

 כך שתוכלנה להתמקד בלימודים ובמחקר ולהגשים את עצמן, הן בתחום המקצועי והן בתחום האישי., מוטיבציה
(, ייצוג מגוון של החברה הישראלית, מעורבות 50%הצטיינות אקדמית )המלגות מיועדות לסטודנטיות מצטיינות שיציגו 

 .(50%)חברתית 

 
 היא המלגה. 2020ועד סוף ספטמבר   2019אוקטובר שהחלו לימודיהן החל ממצטיינות לדוקטורנטיות פונה  התכנית

קבלת  משךנהלי להישגים אקדמיים וללדיווחים שנתיים, כפוף ב )המוקדם מהשניים(  לארבע שנים או עד סיום התואר
 .להגיש לקרן דו"ח מדי שנהית הסטודנטעל  .לתארים מתקדמיםהמלגות של בית הספר 

 לשנה וכן תוספת של מנת מלגה חודשית אחת מביה"ס לתארים מתקדמים. ₪  60,000מהקרן מלגה בגובה הזוכה תקבל 
מנת מלגה חודשית אחת, ולהשלים מנות מלגה כך שסך הסכומים החודשי  לפחותלזוכה  להוסיףעל היחידה האקדמית 
לאישור הקרן ובכפוף להישגים אקדמיים כפוף ב זאת, .לפחות מלגה חודשיות מנות 7בשווי של הכולל הממוצע, יהיה 

  .לתארים מתקדמיםהמלגות של בית הספר משך נהלי ול
לצורך הצגת המחקר בכנסים בינלאומיים ולטובת נסיעות לחו"ל ש"ח  20,000 חד פעמי של מענק הזוכה תקבל כן כמו

של  ההחל מהשנה השניי הנוכחי לתואר לימודיה במהלך לנצל תוכל ואותקידום הצרכים האקדמיים הנוגעים למחקר 
 .קבלת המלגה

שעות בכל אחת  56מתחייבות לעסוק במהלך לימודיהן בפעילות התנדבותית בעלת אופי חינוכי בהיקף של  המלגאיות
 .לקהילה ולנתינה למצוינות לחיקוי מודל עבורם ולהוות וצעירות צעירים לחזק ובכךמשנות קבלת המלגה, 

 שימו לב לכלל התקנות והנהלים המפורטים בתקנון הקרן.  .והמלגה מצ"ב נהלי ותקנון הקרן
 

 שימו לב: לא ניתן לקבל מלגה זו בנוסף למלגה ע"ש או בנוסף למלגה חיצונית אחרת.
 

 : קריטריונים להגשה
 .המלגות מיועדות לסטודנטיות תושבות ישראל ובעלות אזרחות ישראלית .1

-משהחלו לימודיהן החל  במסלול מיוחד לדוקטורט ומעלהמלגה מנות  4המקבלות  מלגאיות משתלמות .2
 ., כולל9/2020ועד סוף חודש  1.10.2019

 :או
עד ו .201910.1-משהחלו לימודיהן החל  לדוקטורטרגיל  במסלול ומעלהמלגה מנות  4המקבלות  מלגאיות משתלמות

 ., כולל/20209וף חודש ס
 :או

 -מ החל למסלול לדוקטורט ושעבר במסלול ישיר לדוקטורט ומעלהמלגה מנות  4המקבלות  מלגאיות משתלמות
 , כולל/20209סוף חודש  עדו .201910.1

 
  



 
 בלבד וגש באנגליתיהבקשה חומר  : נדרשיםמסמכים 

 .מצ"בפורמט קו"ח  - פרסומים ורשימת חיים קורות .1

ארץ/עיר בה : פרטים אישיים )מס' זהות, כתובת מגורים ואימייל, מס טלפון נייד, מכתב פניה של המועמדת הכולל .2
. גדלה ותאריך עליה, מצב משפחתי(,תקציר סיפור חיים אישי, , פירוט על פעילות התנדבותית ותרומה לקהילה

 ת פנים.)מקסימום עמוד וחצי(. נא לצרף תמונ

 גם לדוקטורנטיות מתחילות שאין להן ציונים עדיין –ליון ציונים מעודכן יג .3
  על ידי המוסד האקדמי. וחתום רשמי ההציונים יהי ןגיליושוב להקפיד שח

לקבלת תדפיס ציונים של לימודי תארים מתקדמים בטכניון יש לפנות אל לבנה בן שבת, מזכירות ביה"ס לתארים 
 .@technion.ac.illevanaאו במייל:  8292573-04טלפון: מתקדמים. 

והמלצה  מהמנחה לדוקטורטצריכה להיות המלצה אחת במוסד האקדמי.  יםשני מכתבי המלצה מחברי סגל בכיר .4
 .מחבר סגל המכיר את המועמדת)אחת בלבד( נוספת 

מהמנחים, והמלצה נוספת )אחת בלבד( מחבר סגל מכתב מכל אחד  – מכתבים 3שים במקרה שיש שני מנחים, נדר
 .המכיר את המועמדת

  -על המכתבים להיות מודפסים על נייר מכתבים / נייר לוגו רשמי, חתומים וממוענים ל
The Ariane de Rothschild Women Doctoral Program Committee 

 לאורלי.יש לשלוח את מכתבי ההמלצה ישירות 
 .אור צריך להיות מיועד לקורא שאינו מדעןיהת.  (עמ' 1-2)תקציר הצעת המחקר/תחום מחקר  .5

 
 

 אופן הגשה:
, למעט ההמלצות שיישלחו ישירות אחד לכל מועמדת, המכיל את כל החומר על פי הסדר הרשום מעלה PDFקובץ  •

 לאורלי.
 

 מימוש הזכייה:
הטכניון ובית הספר לתארים מתקדמים וכמפורט בקול יה הינה בכפוף לנהלי יבמקרה של זכיה במלגה חיצונית, הזכ

 הקורא ובהנחיות אשר מופצים ע"י ביה"ס לתארים מתקדמים.
ב"הסכם קבלת מלגה"  ובכפוף לנהלי ביה"ס  9במקרה של זכייה במלגה חיצונית, מימוש הזכייה הינו בכפוף לסעיף 

 )מצ"ב(. "הסכם קבלת מלגה ממקור חוץ טכניונילתארים מתקדמים, לרבות חתימה על "
 הטכניון רשאי לאשר את תנאי המלגה ומימושה ו/או להתנותה בתנאים לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לנהליו.

 אישור בדבר הגשת המועמדות יינתן רק בסמוך למועד הגשת הבקשה או מימושה.
 
 

 11.10.20 – מועמדותמועד אחרון להגשת 
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