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 מלגות צ'רלס קלור  - אפ"תשקול קורא 

Clore Scholarship 

 ב"פשת יםלימודשנת המ חלהינה ההמלגה  תחולת

 

המלגות מיועדות למדענים/יות צעירים/ות . טלמשתלמים מצטיינים לדוקטורקרן קלור מיועדות  מלגות

לפי הצהרת הקרן,  מצטיינים/ות, ותוענקנה אך ורק על בסיס של הצטיינות אישית בלימודים ובמחקר המדעי.

ים ובמחקר, ולא נלקחת דוימבלינות הצטי ונבבחירת הזוכים/ות הי ת הקרןהשיקול היחיד המנחה את וועד

 בחשבון ההשתייכות המוסדית של המועמד/ת.

 במלגהמאחר ומדובר ו, רה להגדיל את סיכויי הצלחת הטכניוןטאלה מלגות כלל ארציות ולכן התחרות קשה. במ

ם, סיפרים דוהצטיינות סדרתית במהלך הלימהם על בסיס מצוינות מוכחת. דהיינו,  ה, הקריטריונים בתיוקרתי

 ם בעיתונים מהשורה הראשונה כאשר למועמד חלק חשוב בפרסום, הזמנות לכינוסים יוקרתיים וכד'.ימסופר

 allטודנטים/ות בתחומי המדעים הבאים רשאים/ות להגיש את מועמדותם/ן למלגות קלור: ס •

fields of the natural sciences, including mathematics, physics, chemistry, the life 

sciences, earth sciences, computer science, agriculture, engineering and technology . 

קפיד על כך שהמחקר של המועמד/ת יעסוק בתחומי המדע דלעיל ולא בתחום מחקר אחר, גם הלש י

 אם נעשה בו שימוש בשיטות מדעיות.

 .MD/PhDבתוכנית נטים מצטיינים דוסט •

שנים בכפוף לנוהלי משך המלגות של בית  3 של מקסימום לשנה למשך $ 27,000של  הזוכה יקבל מלגה בסך

אשר מועברים דרך  $ 4,500 -$ ו 3,500כמו כן יקבל הזוכה פרס אישי בסך של  ם.הספר לתארים מתקדמי

 , ספרות מקצועית, מיחשוב וכד'.השתתפות בכנסים :המוסד האקדמי לצורך הוצאות בתחום האקדמי כגון

שימו לב לכלל התקנות והנהלים המפורטים בתקנון הקרן. אנא הקפידו  .והמלגה ותקנון הקרןנהלי מצ"ב 
 יידע את כל הגורמים הרלוונטיים באשר לתקנות ולנהלים אלה.לוץ להפי

 

 :קריטריונים

 .אזרחות ישראליתישראל, בעלי/ות  המלגות מיועדות אך ורק לסטודנטים/ות תושבי/ות •

ישיר לדוקטורט(, מיוחד / ללומדים/ות במסלול  .B.Sc. )או M.Scבעלי תואר היו המועמדים/ות למלגה י •

 הבאים: םיונהעומדים/ות בקריטרי

לפני תאריך הגשת הבקשה למלגה, כלומר לא  שנה וחצי התחילו את לימודי הדוקטורט לכל היותר .1

 -לאחר  ה חילו את לימודי הדוקטורטתת לתלמידים שהודמלגות השנה מיועה .וחצי נהמשיותר 

17.7.2019. 

בחינת  ובר)טרם ע , גם אם ההצעה עדיין לא אושרה)תיאור תמציתי( הגישו את הצעת המחקר .2

 אישור הצעת המחקר .)מעבר בחינת מועמדות( . קבלת המלגה מותנית באישור ההצעהועמדות(מ

לגה, אך ינו תנאי מוקדם לקבלת המא/היא לומד/ת הוהעל ידי המוסד בו  מדות(חינת מוע)מעבר ב

  ט/ית כמועמד/ת.לא להגשת הסטודנ



 
י/תועבר לקרן, מתחייבת  המטעיחידה אקדמית אשר מועמדותו/ה של הסטודנט/ית שהוגש/ה מ

לא אושרה  זו, במקרה ש)מעבר בחינת המועמדות( אישור הצעת המחקר םמיד עלביה"ס הודיע ל

 לפני הגשת המועמדות.

 .לפחות ב"פתששי מלגה לכל שנה"ל להם חוד , ונותרומנות ומעלה 4של לפחות בעלי מלגה  .3

לתוכניות מלגות של קרן אדמס, קרן  וגשלא ניתן להגיש כמועמדים/ות למלגת קלור מועמדים/ות שהו

 דה רוטשילד לאותה שנה אקדמית.אריאן עזריאלי או קרן 

 למלגה חיצונית אחרת. לבמקבילמלגה ע"ש או  במקבילשימו לב: לא ניתן לקבל מלגה זו 

 

 :שיםרים נדמכמס

 .PDFורמט ולשלוח בפ את המסמכים יש להכין

1. Application form  

with passport photo attached in relevant space. 

 

2. CV 

Maximum 2 pages, in English, in the following order: 

o Higher Education and Training 

o Awards and Honours 

o Poster and Oral Presentations at Conferences - Lectures should only be listed if they   

were given in the framework of a conference 

o Volunteering and Educational Work 

o Publications as follows -  

▪ List of publications appearing in Scientific journals - please note the current stage of 

the article - accepted or published. 

▪ The list is to be formatted as per the ‘Cell’ format for Life Sciences students, or 

according to the commonly applied standards in the relevant fields for applicants in 

the Mathematical, Physical or Chemical Sciences. The name of the applicant is to be 

marked in bold. Do not include in the list any articles that are only in the preparation 

stage. 

▪ Do not include in the list any articles that have been submitted but not approved, 

unless they appear on an archive that can be accessed, or are hosted on BioRxiv.  

▪ Note the number of citations, if relevant, but do not quote the actual citations. 

▪ Do not include impact factors. 

▪ The list of publications must be in two parts - the first part concerning only Original 

Research Papers and the second part only Reviews. 

 

3. Recommendation letters: 

o Please attach at least 3 signed recommendation letters, including a letter from each of 

the candidate’s supervisors.  

o The supervisor’s original signature is essential and their letters should appear before the 

other letters.  

o All recommendation letters must be printed on the relevant institution’s letterhead and 

addressed to the Clore Scholars Programme. 

 

4. The research proposal summary and the research proposal  



 

These should include the following and in this order: 

o The summary should be approximately 400 words in length and aimed towards 

scientists that are not necessarily from the same scientific field. It should appear before the 

research proposal. 

o The proposal should be of 2 - 3 pages in length and aimed towards scientists that are not 

necessarily from the same scientific field. The proposal should include a description of the 

general problem, open questions, general and specific research goals, work plan principles, 

expected results and the relevance and importance of the research. 

5. Average results from previous qualifications - final results must be clearly shown. 

6. Details of studies to be included, as follows: 

▪ Registration approval for the relevant Academic year 

▪ Institution approval of candidate’s acceptance to Doctoral studies, with research subject 

noted in English. 

7. Candidate’s Declaration/Candidate’s Commitment. This document must include 

original signatures.  

8. Academic Institution’s commitment.  תטופל על ידי ביה"סהאקדמי,  סדוהתחייבות המ.  

 . המצ"בלה להיות בדיוק בפורמט על הטבל מועמד. נפרדת לכ WORDטבלת  .9

 

 שימו לב:

  -ממוצע ציונים
חשוב לכן  הדוקטורט.  של ניםבגיליון הציוופיע מאין צורך בתדפיסים של תארים קודמים מאחר והמידע 

 .של הדוקטורט ים מופיע על גבי התדפיסמתארים קודמהסופי ציונים הממוצע ש לוודא
 וחתום של התואר הרלוונטי.ון ציונים רשמי ס בנושא, או להגיש גיליפנות אל ביה"במידה והמידע חסר, יש ל

 סבנה בן שבת, מזכירות ביה"לפנות אל ל יש בטכניון ים מתקדמיםתארלימודי ציונים של  גיליוןקבלת ל
 .@technion.ac.illevana או במייל: 2573829-04פון: טל. מתקדמיםלתארים 

 בעברית ובאנגלית. ת הדוקטורטנושא עבודיש לוודא כי התדפיס מכיל את 
 .האקדמי סדוהמי על יד וחתום רשמי היונים יהיהצ ןגיליוחשוב להקפיד ש

פון: טל. מתקדמיםלתארים  סלפנות אל לבנה בן שבת, מזכירות ביה" יש - אישור לימודים לשנת תשפ"א
 .@technion.ac.illevana או במייל: 2573829-04

 
  אופן הגשה: 

 orlybt@ef.technion.ac.il המלצות יישלחו ישירות לאורלי. pdfיש להגיש בפורמט 

 

 ימו לב:ש

, למעט עדכון רשימת פרסומים, בתנאי שיצורף לא יתקבלו עדכונים לבקשות לאחר הגשתןשר פרסמה לוקרן ק

 ור בכתב מההוצאה לאור בדבר כוונת פרסום המאמר. שאי

 
 :הש הזכיימימו

ט הטכניון ובית הספר לתארים מתקדמים וכמפוריה הינה בכפוף לנהלי י, הזכה של זכיה במלגה חיצוניתבמקר
 הנחיות אשר מופצים ע"י ביה"ס לתארים מתקדמים.ובבקול הקורא 

ב"הסכם קבלת מלגה"  ובכפוף לנהלי  9ף לסעיף ינו בכפוהזכייה במקרה של זכייה במלגה חיצונית, מימוש ה
 .)מצ"ב( "יוניהסכם קבלת מלגה ממקור חוץ טכנקדמים, לרבות חתימה על "רים מתאיה"ס לתב

 םובהתא הטכניון רשאי לאשר את תנאי המלגה ומימושה ו/או להתנותה בתנאים לפי שיקול דעתו הבלעדי
 לנהליו.

 או מימושה. הבקשה תועד הגשאישור בדבר הגשת המועמדות יינתן רק בסמוך למ
 

mailto:levana@technion.ac.il
mailto:levana@technion.ac.il
mailto:orlybt@ef.technion.ac.il
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


 

 11.20206.1 מתאריך לא יאוחר מועד הגשה:

 .2021 יוניש דחווף סל ננתמתוכהכרזת הזוכים/ות במלגות 

 


