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 קול קורא

 ב פ"לשנה"ל תש , ג'ייקובסגוטווירט נותמקרותעודות הצטיינות מלגות 

בטכניון, על בסיס   היחידות האקדמיות וקטורנטים בכל דו למסטרנטים מיועדות ותעודות ההצטיינות המלגות 
לגבי   ובלימודים.  במחקר  והישגים  שהמסטרנטים מצוינות  לסטודנטים  עדיפות  תינתן  על    יהםישג,  מעידים 

לסטודנטי עדיפות  תינתן  דוקטורנטים,  לגבי  לדוקטורט.  לימודים  להמשך  גבוה  שהישגיהם  פוטנציאל  ם 
   .קריירה כחוקרים עצמאיים ךהמשמעידים על פוטנציאל גבוה ל 

ההצטיינות תש  היא מלגת  למלגאיו  בפ"לשנה"ל  מלאיםמיועדת  הפקולטה  .  ם  מלגת  את  מחליפה  המלגה 
ובנוסף לפחות מנת מלגה על חשבון    ,על חשבון הקרן  למגיסטר מנות    4  -קטורנט ו לדו   מנות  5  הומעניקה לזוכ

 . ותפיו הוגשה המועמדהיא בגין התואר ל נות הצטיי לגת ה מבהזכייה הפקולטה. 

 .(תשפ״בה״ל במשך כל שנחודשיות  ות מלגהמנ 4לפחות  בל יק=  מלגאי מלא)

הזוכה   יקבל  כן  הצטיינות  לבמכמו  ש מענגת  בכנס    $  1000  לק  פעילה  השתתפות  ו/או    –עבור  מאמר  הצגת 
 אותו יוכל לנצל במהלך לימודיו לתואר הנוכחי.  ,פוסטר

כספי(    ג'ייקובסע"ש    ההצטיינות  תעודת ערך  תש )ללא  היו  מצטיינים    לסטודנטיםתוענק    ב"פלשנה"ל  שלא 
   .איםמלגאים מל

  תפוהשתת  עבור  ,מתקציב ביה"ס  ה נסיענקי  מעל  דד עהתמוזכאים ליהיו  בתעודות הצטיינות  הזוכים  כמו כן  
 . )הצגת מאמר או פוסטר( בכנסים מדעיים בין לאומיים באופן פעיל

 ב: לא ניתן לקבל מלגה זו בנוסף למלגה ע"ש או בנוסף למלגה חיצונית אחרת.ו לשימ

 
 :  ם(ים פנימיית )סטודנטמלגות הצטיינו ורעב קריטריונים להגשה

 טר:מגיס
נא לא להגיש    –  ב "שפבשנה"ל ת  , להומעחודשיות  מנות    4מלגה בגובה  ות לזכא  לי בע  ניוןלגאי הטכ מ .1

מ חו  11לפחות    דים שאין להםמועמ )לגה הדשי  כולל(  2022ספטמבר  -  2021  ובמברנ שנה  כאלה  ,  או 
 יפסלו.  ,במידה ויוגשו ,מועמדים כאלה  -שזכו במלגה חיצונית בשנת הלימודים הנוכחית

רץ, ש מחודם שהחלו את השתלמותם במגיסטרינתן ליי  ת ודמת מועלהגש חריג שור הגשהיא
כלומר,   .בפ""ל תשבשנה 6aהארכת מלגה מסוג   בורםגה ברצף ואושרה עמל   חודשי  42  להם מוענקים

 , כולל.2022וסט ועד אוג 2021קטובר או שיםבין החוד חודשי מלגה  11שרו עבורם וא  ב"פש נה"ל תבש
 . רלאחר הגשת נושא מחק .2

 
 דוקטור: 

 , אחרי בחינת מועמדות  מיוחד/ד"ר במסלול רגיל .1
 או:

במסלול   למסלהמ  -ישירד"ר  עד  עבר  ישיר  כולל30.9.2021ול  בחינת  חי   )לא  ,  אחרי  להיות  יב 
 ות(. מועמד

להגיש    אלנא  –  ב פ"תש  ה"לבשנ,  להומעחודשיות  מנות    4כאות למלגה בגובה  י זבעל   ןוי מלגאי הטכנ .2
או כאלה    (, כולל2022טמבר  ספ  -  2021  נובמבר)  חודשי מלגה השנה  11  לפחות   מועמדים שאין להם

 לו. פס י ,במידה ויוגשו ,מועמדים כאלה  -ם הנוכחיתחיצונית בשנת הלימודישזכו במלגה 
 

ל  דות נמצאים בהארכה ששבעת הגשת המועמ  לסטודנטים דות יינתןמעמות  להגש חריגה הגשור שיא
 . ר לידהחופשה שלאח
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 : קריטריונים להגשה עבור תעודת הצטיינות

 מגיסטר:

 .תשפ"בם  במהלך שנת הלימודי  מלגאי מלא שאינו סטודנט  .1

לימודים   .2 יתרת  חודש  בעלי  סוף  עד  מוענא  –  בפ"שנה"ל תש  במהלך  8/2022לפחות  להגיש    יםמד לא 
 . , כולל8/2022לפחות עד סוף  מות תל ך השם יתרת משאין להש

 . גשת נושא מחקרלאחר הלול מחקרי סטודנט במס .3
 

 דוקטור: 

 .שפ"בתבמהלך שנת הלימודים    מלגאי מלא שאינו סטודנט  .1

 ד"ר במסלול רגיל/מיוחד אחרי בחינת מועמדות,  .2
 או:

ישיר במסלול  עד    -ד"ר  ישיר  למסלול  כול30.9.2021המעבר  לא  )לל  ,  בחינת  חייב  אחרי  היות 
 מועמדות(. 

כל   .3 עבור  לימודים  יתרת  תשבעלי  משך  –ב  "פשנה"ל  יתרת  להם  שאין  מועמדים  להגיש  לא  נא 
   ות(לפח ,  בפ"אביב תשמסטר חורף וסמסטר ס)ים סמסטר 2  ל לפחותת ש השתלמו

 
 : שיםמסמכים נדר

   ."סיהב פורמט קו"ח ניתן להוריד מאתר. רשימת פרסומים כולל – קורות חיים .1
)אחת ההמלצות צריכה    , יש להקפיד על המלצה מפורטת ומקיפהת לפחותהמלצה אח  -  מכתבי המלצה .2

 .מנחה ב מכלש מכתהגיד, יש לאח במקרה שיש יותר ממנחה  להיות מהמנחה(.
  וממוענים לוועדת פרסים יר מכתבים / נייר לוגו רשמי,  וחתומים על ני להיות מודפסים    על המכתבים

 . סבוק'ייוג גוטווירט מלגות של קרןו

   וניםיצ  יוןגיל .3
 על ידי המוסד האקדמי.  וחתום רשמימעודכן גיליון הציונים יהיה חשוב להקפיד ש

ה"ס  ביבת, טכניון יש לפנות אל לבנה בן שבם בתקדמירים מתא ל לימודיש  יוןגיללקבלת תדפיס 

 . technion.ac.il@levanaאו במייל:  8292573-40טלפון:  לתארים מתקדמים. 

לי  ם לנהתא, בהבנפרד נים להגשת מועמדויות בתוך היחידה האקדמית ייקבע על ידי כל יחידהזמ לוח
 . דה האקדמיתהיחי

 . יחידה האקדמיתרים מתקדמים באת משרדדרך  לביה"ס מועמדות יוגשחומר ה
 
 .  בצורה מסודרת ויוגשא אשר לאו  תרר יוד מאוחועבמ  שיוגשו ים מועמדקול א נוכל לשל,  צערנול

 ו לב ** **שימ
 גוטווירטהצטיינות  מלגתעבור 

 .סבטק השתתףל חובה על הזוכה . וענקו לזוכים בטקס חגיגי אליו יוזמנו גם בני המשפחותהמלגות י •
 .בטקס הצטיינות  קבל תעודתיכה  הזו •

 . לקרןתב תודה לכתוב מכ הזוכהעל  •
 

 בסג'ייקו  הצטיינות מלגתעבור 
 . םתורתודה ל בלכתוב מכת הזוכה על

mailto:gradsc@technion.ac.il
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October 3, 2021 

 

Announcement Call for Scholarships and Citations of excellence 

from Jacobs and Gutwirth Donations 

for 2021-2022 

 

The scholarships and Citations of excellence are intended for master's and PhD students in 

all the academic units at Technion, based on academic excellence and research 

achievements. For master's students, priority will be given to students whose achievements 

indicate high potential for continuation towards PhD studies. For PhD students, priority will 

be given to students whose academic achievements indicate a high potential for further 

career as independent researchers. 

 

The Scholarship of Excellence is for the year 2021-2022 academic year and is intended for 

full scholarship students. This scholarship replaces the academic unit’s scholarship. It grants 

the Master’s winner 4 scholarship portions from the donor and the PhD winner 5 scholarship 

portions from the donor and an addition of at least one scholarship portions, from the 

academic unit. 

(Full scholarship recipients = receives at least 4 monthly scholarship portions for the entire 

duration of the 2021/2022 academic year) 

In addition, the winner of the Excellence Scholarship will receive a 1,000 USD grant for 

active participation in the conference - presentation of an article and / or poster, which can 

used during the studies for the current degree. 

 

The Citations of Excellence in name of Jacobs (without monetary value) for the 2021-2022 

academic year will be awarded to outstanding students who were not full scholarships. 

In addition, the winners of the Citation of excellence will be eligible to compete for the 

Graduate school budget travel grants, intended for active participation in international 

scientific conferences (presenting a paper or poster). 

 

It is not permitted to receive this scholarship in parallel with a scholarship in the name 

of a donor or in parallel with another external scholarship. 

 

Eligibility Criteria for Scholarship of Excellence: 

Masters: 

1. Applicants eligible for a full scholarship (at least 4 monthly Technion scholarship 

portions) in the 2021-2022 academic year. Please do not submit applicants who do not 

have at least 11 months of the scholarship eligible in the 2021-2022 academic year 

(November 2021 - September 2022, inclusive) or those who won an external 

scholarship in the current school year - such applicants, if submitted, will be 

disqualified. 

Special application submission approval will be given to master students who began 

their studies in March. These students are granted a 24 month of continuous scholarship 

and have an approved 6a scholarship extension, for a in the 2021-2022 academic year. 

mailto:gradsc@technion.ac.il
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In other words, master students who have an approved scholarship for 11 months in the 

2021-2022 academic year (between the months of October 2021 and August 2022, 

inclusive). 

2. Applicants with approved research topic. 

 

PhD: 

1. Regular/ special track PhD student who passed the Candidacy Examination. 

Or 

Direct track PhD students who have transferred to the direct PhD track between 

October1, 2020 and Sept. 30, 2021, inclusive. These applicants do not need to have 

passed the Candidacy Examination at time of the application. 

2. Applicants eligible for a full scholarship (at least 4 monthly Technion scholarship 

portions) in the 2021-2022 academic year. Please do not submit applicants who do not 

have at least 11 months of the scholarship eligible in the 2021-2022 academic year 

(November 2021 - September 2022, inclusive) or those who won an external 

scholarship in the current school year - such applicants, if submitted, will be 

disqualified. 

 

Special application submission approval will be given to students who are on extension 

of leave after birth at the time of application. 

 

 

Eligibility Criteria for Citations of Excellence: 

Masters: 

1. Applicants who are not full scholarship recipients in the 2021-2022 academic year. 

2. Applicants who have a study duration balance at least until Aug. 2022, inclusive. Please 

do not submit applicants who do not have a duration of study period balance least until 

Aug. 2022, inclusive. 

3. Applicants with approved research topic. 

 

PhD: 

1. Applicants who are not full scholarship recipients in the 2021-2022 academic year. 

2. Regular/ special track PhD student who passed the Candidacy Examination. 

Or 

Direct track PhD students who have transferred to the direct PhD track between 

October1, 2020 and Sept. 30, 2021, inclusive. These applicants do not need to have 

passed the Candidacy Examination at time of the application. 

3. Applicants who have a study duration balance for the entire 2021/2022 academic year. 

Please do not submit applicants who do not have a duration of study period balance of 

at least 2 semesters (winter semester and spring semester of the 2021/2022 academic 

year). 

 

mailto:gradsc@technion.ac.il
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Required documents: 

1. CV and list of publications – The CV format can be downloaded from the Graduate school 

website. 

2. Recommendation letter : 

At least one letters of recommendation. The letter should be detailed and comprehensive 

recommendation. 

One recommendation should be from the PhD advisor. 

In case there is more than one advisor, a letter must be submitted from each advisor. 

The Recommendation letters should be printed and signed on stationery / official logo 

paper and addressed to “Jacobs and Gutwirth Scholarship Awards Committee”. 

3. Transcripts of PhD degree:  

Please ensure that the transcript is updated and officially signed by the academic 

institution. 

For a transcript, please contact Levana Ben Shabbat, at the Graduate School. Phone: 04-

8292573 or email: levana@technion.ac.il  

 

The application timeline within the academic unit will be determined by each unit 

individually, in accordance with the academic unit’s procedures. 

The application material will be submitted to the Graduate school through the Academic 

Unit Graduate Office. 

 
Unfortunately, we will be unable to consider late applications or applications that will not be 

submitted in an orderly manner . 

**Please Note   **  

For the Gutwirth Excellence Scholarship 

 • The scholarships will be awarded to the winners in a ceremony, with their families. The 

winner is required to attend the ceremony. 

 • The winner will receive a certificate of excellence at the ceremony. 

 • The winner is required to write a thank you letter to the foundation . 

 

For the Jacobs Excellence Scholarship 

The winner is required to write a thank you letter to the donor. 
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