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 קול קורא נחיות לה

 בלשנת הלימודים תשפ" -רפואי -לפרס רפפורט לדוקטורנטים מצטיינים בתחום המחקר הביו

 

הביו רפואי", יוענק לסטודנטים שימצאו ראויים לכך בגין מחקר    פרס רפפורט ל"מצוינות בתחום המחקר

 רפואי אשר יש בו מצוינות, פריצת דרך או חידוש.  -רפואי או ביו

 

    USD  5,000  פרסים )כלל ארציים( לסטודנטים מצטיינים לתואר שלישי בסך  4תעניק הקרן    ב נת תשפ"שב

-מדעי החיים, הרפואה או ההנדסה הביוכל אחד. הפרסים יוענקו לסטודנטים מצטיינים לתואר שלישי ב 

 רפואית, אשר השיגו הישגים משמעותיים ומוכרים בתחומי המחקר שלהם. 

 באתר פרס רפפורט:ן הפרס ניתן למצוא  ופרטים נוספים ותקנ

https://www.rappaport-prize.org.il/apply-scientist 

 

מהשורה   בעיתונים  פרסומים  פרסים,  דהיינו,  מוכחת.  מצוינות  בסיס  על  הם  זה  לפרס  הקריטריונים 

 מד חלק חשוב בפרסום, הזמנות לכינוסים יוקרתיים וכד'. עהראשונה כאשר למו

 

 : של פרס רפפורט()בנוסף לקריטריונים   קריטריונים להגשה

 . זרחי ותושבי ישראלאעל המועמדים להיות 

מיוח מסלול  רגיל/  מסלול  ישיר/  במסלול  בשלבים    -ד  דוקטורנט  נמצאים  ואשר  מועמדות  בחינת  אחרי 

 ום התואר. מתקדמים של המחקר ולקראת סי

 

 בלבד(:   באנגליתמסמכים נדרשים )

 מתומצת של המועמד/ת אשר יכילו את הפרטים הבאים:   קורות חיים •

 שם המועמד/ת ופרטים אישיים רלוונטיים  -

 פירוט השכלה אקדמית ותפקידים   -

 ם פירוט מלגות או פרסי -

 לפרס   פרסומים רלוונטיים לנושא המחקר המוגש 20רשימה של עד  - רשימת פרסומים •

במחקרקיצור   • י  ההישגים  שלא  על  )בהיקף  פיר  250עלה  תוך  החידוש  מילים(  או  דרך  פריצת  וט 

 וההישגים המשמעותיים והמוכרים בתחום המחקר. 

 רשמי וחתום על ידי המוסד האקדמי. גיליון ציונים  •

"ס  ות ביהמזכיר  בטכניון יש לפנות אל לבנה בן שבת,ציונים של לימודי תארים מתקדמים    גיליוןלקבלת  

 .technion.ac.ilevana@lאו במייל:  8292573-04לתארים מתקדמים. טלפון:  

 . ה לדוקטורט(מכתבי המלצה )אחד מהם צריך להיות מהמנח שני - מכתבי המלצה •

mailto:gradsc@technion.ac.il
https://www.rappaport-prize.org.il/apply-scientist
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 הגיש מכתב מכל מנחה. במקרה שיש יותר ממנחה אחד, יש ל

יש להזין את פרטי הקשר של הממליצים במקום המיועד לכך בטופס. הממליצים  ן  טופס הבקשה המקוו ב

 יקבלו הודעת מערכת המבקשת מהם להעלות את מכתבי ההמלצה. 

   -על המכתבים להיות מודפסים על נייר מכתבים / נייר לוגו רשמי וחתומים, וממוענים ל

The Rappaport Prize Committee 

 

 אופן הגשה:

 ביה"ס. מועמדות לשת גה  –שלב ראשון  .1

 . תדרך היחידה האקדמייש להעביר , , כולל מכתבי ההמלצהאת החומר המלא

 

   סישור הגשה מטעם ביה" א בצירוף  מקוון  טופס מועמדות הגשת   –שלב שני  .2

 מיועד רק למועמדים אשר ייבחרו על ידי ביה"ס להגשה לקרן רפפורט. שלב זה 

ר את הגשת  ידי ביה"ס יהווה אסמכתא לכך שביה"ס איש  בתיאום עם קרן רפפורט, רק אישור חתום על 

 המועמדות. 

ביה"ס ישלח לקרן רפפורט רשימה עם פרטי המועמדים שאושרו    ONLINEבמקביל להגשות    -שימו לב

 לכן, אנא הפקידו לא להגיש מועמדות ללא אישור ביה"ס. ה מטעם הטכניון. להגש

 

לי  תאם לנה, בהבנפרד ת ייקבע על ידי כל יחידהנים להגשת מועמדויות בתוך היחידה האקדמיזמ לוח

 . דה האקדמיתהיחי

 . יחידה האקדמיתרים מתקדמים באת משרדדרך  לביה"ס מועמדות יוגשחומר ה

 

mailto:gradsc@technion.ac.il


 

 Churchill Bldg., room 206  צ'רצ'יל, חדרבניין 

ilc@technion.ac.sgrad  

+972-4-8292478 

 

 

 

  

October 5, 2021 

 

Announcement Call Instructions for Rappaport Prize  

for Outstanding PhD Students in Biomedical Research 

for 2021-2022 

The Rappaport Prize for Outstanding Biomedical Research will be awarded to eligible 

students for their Medical or Biomedical Research who show excellence, breakthrough or 

innovation. 

In 2021-2022 the foundation will aware 4 prizes(nationwide), USD 5,000 each, to 

outstanding PhD student. The Prizes will be awarded to outstanding students in life sciences, 

medicine or biomedical engineering, who have achieved significant and recognized 

achievements in their research field . 

Further details and the prize guidelines and regulations can be found on the Rappaport Prize 

website: 

https://www.rappaport-prize.org.il/apply-scientist 

The criteria for this Prize are based on proven excellence, i.e - awards, publications in first-

rate journals when the candidate is an important part in the publication, invitations to 

prestigious conferences, etc. 

 

Eligibility Criteria (In addition to the Rappaport Prize criteria): 

1. Applicants must be citizens and residents of Israel. 

2. PhD students who passed the Candidacy Examination and are in the advanced stages of the 

research and towards the end of the degree. 

 

Required documents: (to be submitted in ENGLISH only) 

• Short CV should consist of the following: 

- Applicant Name and relevant personal details 

- Details of academic education and positions 

- Details of scholarships and awards received. 

• List of publications - a list of up to 20 publications relevant to the research topic of the prize. 

mailto:gradsc@technion.ac.il
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• Research achievements (up to 250 words) - detailing a breakthrough or innovation and 

significant and well-known achievements in the research field. 

• Transcript 

Please ensure that the transcript is 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  

• Recommendation letters 

Two letters of recommendation from faculty members who know the applicant.  

One recommendation should be from the PhD advisor. 

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

as one additional letter from another faculty member. 

On the online application form, you should detail the contact information of the 

recommenders (in the place provided on the form). The recommenders will receive a system 

message asking them to upload the letters of recommendation. 

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

and addressed to “The Rappaport Prize Committee”. 

 

Submission Process: 

1. First Step - applying to the graduate school, through the academic unit. 

Submit the complete application materials, including the letters of recommendation, to the 

academic unit. 

2. Second Step - Submitting an online application form with a school submission approval . 

This phase is relevant only to applicants selected by the graduate school committee for 

submission to the Rappaport Foundation . 

In coordination with the Rappaport Foundation, only a submission approval signed by the 

graduate school will constitute as reference that the graduate school has approved the 

student’s application. 

Please note – in addition to submitting the ONLINE application, the graduate school will 

send the Rappaport Foundation a detailed list of the candidates approved by the Technion. 
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Therefore, please do not submit an ONLINE application without the graduate school 

submission approval. 

 

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. 
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