
 

 
 2022ביוני  19 

 ראשי היחידות האקדמיות  אל:  
 

 המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים מאת: 
 

 
 2024– 2023הנדון: מלגות רוטשילד (יד הנדיב)  

 
(  25מציעה עד  יד הנדיב   מלגות    6החיים,    מלגות לתחומי ההנדסה, מדעים מדויקים ומדעי  14מלגות 

) לחוקרים צעירים מצטיינים  , התודעה והשפהמלגות לתחומי חקר המוח  5מדעי החברה והרוח, ו־לתחומי  
 המבקשים לצאת להשתלמות בתר דוקטורט בחו"ל. מלגת רוטשילד ניתנת לשנה אחת.

 
להלן תנאי המלגה ואופן הגשת המועמדות. החוזר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים  

  ולגברים כאחד.
 

 :התנאים לקבלת המלגה
 על המועמד להיות תושב קבע של מדינת ישראל. −
 .2019דוקטור אחרי נובמבר הבוגר טכניון שקיבל את תואר  −
בחו"ל, ולהציג אישור על קבלת   להשתלמותיש להציג אישור על הגשת התזה לפני תאריך היציאה   −

 . 2024– 2023דוקטור במהלך שנה"ל התואר 
במוסד אקדמי בישראל או שהחל כבר את השתלמותו בחו"ל אינו רשאי  מי שיש לו משרה קבועה   −

 להגיש מועמדות.
 

 .  1/12/23ולא אחרי    1/6/23תחילת ההשתלמות: לא לפני  
 

 המלגה  תנאי
 ש"ח.  180,000מלגה:  ♦
 ש"ח לכל ילד.    25,000ש"ח לבן או לבת הזוג, ו־ 20,000תוספת משפחה:  ♦
 ) הינו בהתאם למקום ההשתלמות:relocationסכום גלובלי למעבר ( ♦

 לזוג (יחיד יקבל חצי מהסכום) ש"ח  25,000ארה"ב (מערב): 
 לזוג (יחיד יקבל חצי מהסכום) ש"ח  18,000ארה"ב (מזרח): 

 יד יקבל חצי מהסכום) לזוג (יח  ש"ח 10,000אירופה: 
 

לא יהיה זכאי למלגת רוטשילד    $65,000מועמד אשר יקבל מימון נוסף ממקורות אחרים בסכום העולה על  
הקרן   למזכירות  לדווח  המועמד  על  המיון).  תהליך  את  ולעבור  מועמדות  להגיש  ניתן  זאת,  עם  (יחד 

 חר. לא תינתנה מלגות חלקיות.ולטכניון על כל מלגה נוספת להשתלמות בחו"ל שאותה יקבל ממקור א
 
 
 
 
 
 
 



 

 :המסמכים הדרושים
 

 כולל תמונת פספורט סרוקה מוטמעת בטופס.  טופס של יד הנדיב .1
 .פורמט המבוקש ע"י יד הנדיבל קורות חיים באנגלית, הכוללים רשימת פרסומים בהתאם .2
שני מכתבי המלצה באנגלית. אחד מהמכתבים צריך להיות מהמנחה לדוקטורט (במידה ולמועמד  .3

 מנחים לדוקטורט ניתן לצרף מכתב המלצה נוסף).  שני
מכתבי ההמלצה יהיו סודיים ויישלחו ע"י הממליץ ישירות לראש היחידה. המועמדים לא יכולים  

בקרן מדגישים כי יש לבקש מהממליצים השוואה בין המועמד    לראות את מכתבי ההמלצה. 
גם למקבלי מלגת  ניתן,  ואם   למדענים אחרים באותו שלב, לסטודנטים אחרים של הממליץ 

 רוטשילד בעבר.  
הנוכחי של המועמד  .4 בכיר מחוץ לטכניון המעריך את מחקרו  נוסף ממדען  רצוי לצרף מכתב 

ף אחד מהמכתבים הנ"ל לא יהיה מהמנחה העתידי  א  .להמשך  המתוכנןוחשיבותו של המחקר  
 או מהמחלקה בה יבצע המועמד את ההשתלמות.

מאמר אחד של המועמד (עם או בלי שותפים) אשר פורסם בעיתונות המדעית או פרק מעבודת   .5
 הדוקטורט, באנגלית בלבד. 

ועמד רצוי (אם יש) לצרף מכתב או מכתבי הזמנה מאת המארח העתידי באוניברסיטה שבה המ .6
. על  זהו אינו מכתב המלצהמעוניין להשתלם או מכתב מאת האוניברסיטה המארחת. נדגיש כי  

 המכתב להיות תמציתי ולהתייחס לעצם ההזמנה בלבד.  
 

המועמדים יגישו את כל המסמכים הנדרשים לראש היחידה האקדמית עד למועד שתקבע הפקולטה.  
פנימי מיון  תיקי מועמדים שדורגו   שלושהכל פקולטה תגיש ללשכת הסגל האקדמי    ,לאחר תהליך 

 . ראשונים ע"י ראש היחידה
 

כקובץ    וכןנפרדים    PDFבקבצי   lmayan@technion.ac.il  אלנטק בדוא"ל:- המסמכים יוגשו למעין לוי 
PDF  לעיל,   אחוד המפורט  המסמכים  סדר  פי  יאוחר    על  לתיקי  .  2022באוגוסט    52מה־ לא  בנוסף 

. הרשימה תוגש בחלוקה  המועמדים, כל פקולטה תצרף רשימה של כל המועמדים שהגישו מועמדות
ת  ו. רשימ להגשהלא נבחרו לאלו שנבחרו, ושמותיהם יוגשו בצירוף דירוגם על־ידי הפקולטה, ולאלו ש

שם  ויכללובטבלה    יוגשוהמועמדים   הבאים:  הפרטים  משפחה  את  ושם  לידה,  פרטי  שנת  ,  מגדר, 
 ונושא הדוקטורט.   יחידה אקדמית/פקולטה

 
יבחר יתבקשו  לקרן.    מטעמו  את המועמדים המומלצים  הטכניון  ידי הטכניון  על  מועמדים שנבחרו 

מסר למועמדים שנבחרו ולאלה שלא הודעה תי  להעלות את המסמכים לפורטל ייעודי של יד הנדיב.
נבחרו. המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון במשרדי הקרן בירושלים. מועמדים שלא יקבלו הזמנה  

בינואר    17וב־  16ב־יתקיימו    במדעים מדויקים ובהנדסה  לראיון יקבלו הודעה על כך מהטכניון. הראיונות
בתחום מדעי החברה    2023במרץ    9וב־  2023בפברואר    13ב־  , התודעה והשפה, בתחום חקר המוח2023

המועמדים שיזכו במלגת השתלמות בחו"ל ואלו שיוזמנו לראיון ולא יעברו אותו בהצלחה,  והרוח.  
 יקבלו הודעה ישירות מהקרן. 

 
 

 בברכה, 
 

 
 

 פרופסור שמעון מרום 
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