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 קורא קול

 ם מתחילי לדוקטורנטים  ודניאל, פיין זף – מקרנות ותעודות הצטיינות מלגות
 ב "פתשלשנת 

 
בסיס  דוקטורנלועדות  י מנות  ההצטיי  ותעודותהמלגות   על  בטכניון,  הפקולטות  בכל  מתחילים  טים 
תינ  מצוינות עדיפות  והנוכחי.  הקודם  התואר  בלימודי  ובלימודים,  להם  וקלד  תןבמחקר  שיש  טורנטים 

 שתלב באקדמיה בישראל פוטנציאל ורצון להפוך לחוקרים עצמאיים ולה
ההצטיינות למלגאי ו  בפ"תשלשנת    היא  מלגת  מלאיםמיועדת  הפקולטה  מחלי  המלגה.  ם  מלגת  את  פה 

 ובנוסף לפחות מנת מלגה על חשבון הפקולטה.  מנות  5  ומעניקה לזוכה
 .(תשפ״בה״ל במשך כל שנחודשיות  הלג מ ות מנ 4לפחות  קיבל =  מלגאי מלא)

הצגת מאמר ו/או    –עבור השתתפות פעילה בכנס  $  0001  של  נות מענקהצטיי במלגת ה   הזוכה  יקבל  בנוסף
 .הנוכחי לתואר לימודיו במהלך לנצל  יוכל  אותו, פוסטר

  .לתורמיםדה מכתב תולכתוב  הזוכים )במלגות ההצטיינות( על 
שלא  מצטיינים    לסטודנטיםתוענק    בפ"תש  לשנה"לללא ערך כספי(  )  לניאדו  ןי יזף, פע"ש    ההצטיינות  תעודת

   .איםהיו מלגאים מל
  תפוהשתת  עבור  ,מתקציב ביה"ס  התמודד על מענקי נסיעה זכאים ליהיו  בתעודות הצטיינות  הזוכים  כמו כן  

 . באופן פעיל )הצגת מאמר או פוסטר( בכנסים מדעיים בין לאומיים
 

 ית אחרת.בנוסף למלגה חיצונ  וסף למלגה ע"ש אוזו בנ לגהמ ל בקל שימו לב: לא ניתן
 

 :  עבור מלגות הצטיינות )סטודנטים פנימיים( קריטריונים להגשה
הטכ  .1 בגובה  ניון  מלגאי  למלגה  זכאות    לא  נא  –  ב"פ תש"ל  נהבש,  להומעחודשיות  מנות    4בעלי 

  ( , כולל2022בר  מטספ-  2021  נובמבר)חודשי מלגה השנה    11לפחות  ים שאין להם  להגיש מועמד
 יפסלו.  יוגשו,מועמדים כאלה, במידה ו -או כאלה שזכו במלגה חיצונית בשנת הלימודים הנוכחית

-1/10/2020מסלול ישיר בין התאריכים  ו לעברשבמסלול ישיר לדוקטורט  משתלמים מלגאים   .2
   ., כולל30/9/2021

 או:
  טורט בחודשים דוק ידמויל ושהחללדוקטורט   המיוחד /במסלול הרגילמלגאים שתלמים מ

  ., כולל 1/10/2020-30/9/2021
 :  סטודנטים חיצוניים(קריטריונים להגשה עבור תעודות הצטיינות )

 . י מלאמלגא שאינו סטודנט  .1

נא לא להגיש מועמדים שאין להם יתרת משך –  ב"פתששנה"ל  מודים עבור כל  יל ת  יתרבעלי   .2
,  ב"פתשבשנת הלימודים  יב  אב  סטרסמסטר חורף וסמ )סמסטרים    2ת של לפחות  ומהשתל
 . (לפחות

לד   יםמלאמלגאים  שאינם  משתלמים   .3 ישיר  למסלובמסלול  שעברו  בין  וקטורט  ישיר  ל 
 , כולל.  1/10/2020-30/9/2021התאריכים  

 או:
במסלול הרגיל/ המיוחד לדוקטורט שהחלו לימודי דוקטורט    יםמלאשאינם מלגאים  ם  למימשת

 .כולל ,1/10/2020-30/9/2021בחודשים 
 

 לבד בל החומר בעברית גיש את כלההתורמים מבקשים  :יםרשדם נמסמכי
ניתן להג את רשימת הפרסומים  לנוחיותכם)  פרסומים  ורשימת    בלבד  בעברית  -חיים  רותוק .1 יש  , 

   (אנגליתב
  עדיין ציונים להם ןשאי מתחילים לדוקטורנטים גם –  (בלבד בעברית) מעודכן ציונים יליוןג .2

   האקדמי.  וסדעל ידי המ וחתום רשמי היהם יהציוני ןיליוגיד שקפב לה ושח
פנות אל לבנה בן שבת, ל  שי בטכניון םים מתקדמיתאר לימודי ציונים של  יליוןג לקבלת 

 .@ilon.ac.technilevana או במייל:  2573829-04פון: טל. מתקדמיםלתארים   סביה"ב
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המ .3 בלבד)  דהמועמ  את  יםיר כהמ  סגל  ברימח  ותלצהמ   שתי  -  לצהמכתבי  אחת    -  (בעברית 
וכן  ,  מכתב מכל מנחהש  ייש להגד,  אח  במקרה שיש יותר ממנחה  להיות מהמנחה ההמלצות צריכה  

 . ר סגל נוסףבמכתב אחד מח
  פרסים עדת  ולווממוענים  חתומים  ,  רשמי  ולוג על נייר מכתבים / נייר  מודפסים  כתבים להיות  על המ

 לפיין ודניא זף,   ןלגות של קרמ
 מחוץ לישראל.  םאקדמיי ת במוסדואם הן התקבלו מחברי סגל  קהמלצות באנגלית, ר ן להגישיתנ

התקציר('עמ  2-1)    בלבד  בעברית  -  מחקר  תחום/המחקר   הצעת  קצירת .4 על  בשפה    להיות  . 
2-)   קפיד ולפרטה ל יש    זה תחום,המחקר, באיעל  אך ממצה    רלהכיל הסבר קצו   )לא מדעית(  ידידותית

 . שלומה השימושים האפשריים ו, בותויחש, המחקרת רטמ  תא פטים(מש 3
 

 
לי  תאם לנה, 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
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October 3, 2021 

 

Announcement Call for Scholarships and Citations of excellence 

for beginning PhD Students from Zeff, Fine and Daniel Donations 

for 2021-2022 

 

 

The scholarships and Citations of excellence are intended for beginning PhD students in all 

academic units at Technion, based on excellence in research and studies, in previous and 

current degree studies. Preference will be given to PhD students who have the potential and 

desire to become independent researchers and integrate into Israel academy. 

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 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 winners (of the Excellence Scholarships) will be required write a thank you letter to the 

donors. 

The Citations of Excellence in name of Zeff, fine and Daniel (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: 

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. 

2. Scholarship recipients in the direct PhD program who have transferred to the direct PhD 

track between October1, 2020 and Sept. 30, 2021, inclusive. 

or: 

3. Scholarship recipients in the regular / special PhD track who began their PhD studies 

between October1, 2020 and Sept. 30, 2021, inclusive. 
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Eligibility Criteria for Citations of Excellence: 

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

2. 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). 

3. Direct PhD track applicants who are not full scholarship recipients who transferred to the 

direct track from October 1, 2020, until the end of September 2021, inclusive. 

Or: 

Regular of special PhD track applicants who are not full scholarship recipients who began 

their studies from October 1, 2020, until the end of September 2021, inclusive. 

 

Required documents: (to be submitted in HEBREW only) 

1. CV in Hebrew only and list of publications (for your convenience, the list of publications, 

can be submitted in English). 

2. Transcripts of MSc degree - in Hebrew only:  

Even beginning doctoral students who do not have grades yet. 

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  

3. Recommendation letter -in Hebrew only: 

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. 

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

paper and addressed to “The Zeff, Fine and Daniel Scholarship Awards Committee”. 

Recommendations can be submitted in English only if they have been accepted by faculty 

members at academic institutions outside Israel. 

4. Research Proposal / Research Area Summary in Hebrew only (1-2 pages).  

The abstract should be in a friendly (non-scientific) language and contain a short but 

exhaustive explanation of the research, the research field. The Summary should specify the 

research objectives, its importance, and what are its possible uses (2-3 sentences). 

 

 

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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