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 באנגלית. כל החומר יוגש  .1
 

 בטופס הבקשה תושתל תמונה עדכנית סרוקה.  .2
 

 קרן רוטשילד הנדרשת על ידי רק במתכונתמת הפרסומים ורשי קורות החייםיש להגיש את  .3
 (מצ"ב).

 
מועמדים שיש להם שני ני מכתבי המלצה (באנגלית), שאחד מהם מהמנחה. יש להגיש ש .4

מחבר  נוסףמכתב המלצה רצוי להגיש (לא חובה) מנחים רשאים להגיש מכתב מכל אחד מהם. 
וכחי או העתידי הנ, המכיר את תחום המחקר בארץ או בחו"ל ,סגל בכיר באוניברסיטה אחרת

 . של המועמד
 

אנא ציידו את כותבי . להנחיות הקרןכותבי ההמלצות  תשומת לבם שלאת יש להסב  .5
  .Rothschild :שם הקרן באנגליתבכתיב המדויק של  ההמלצות

 
 יכול להיות מהמארח הפוטנציאלי.אינו מכתב המלצה  .6

 
דואר אלקטרוני, ישירות למדור קרנות ומלגות, באמצעות  הםמכתביהממליצים יעבירו את  .7

 .2022 בספטמבר 4 עד shlomita@tauex.tau.ac.ilלכתובת 
 

למכתב המלצה.  הוא צריך להיות קצר וממוקד בנושא  להידמותמכתב ההזמנה לא אמור  .8
 ההזמנה. 

 
כדאי  מאמרים, כמה פרסמתאם . פורסםכבר שרצוי מאמר , אחד בלבדמאמר  להגישש י .9

בעברית  פרסמתאם  אתה מחבר יחיד או ראשון.בו שמאמר האת החשוב ביותר או את להגיש 
מאמר, ניתן  לא פרסמתבצירוף תקציר באנגלית. אם  יש להגיש את המאמר שבחרתבלבד, 

את המאמר יש לצרף לעותק הדיגיטלי (כקובץ  להגיש פרק באנגלית מעבודת הדוקטורט.
PDF.בלבד ( 

 
 , בתוך הטופס34-30ת לסעיפים ובכלל זה התשובו ,הפרטים המבוקשים כלנא למלא את  .10

  ולא בדפים נפרדים.עצמו, 
 

או   (Magna Cum Laude)לציין אם התארים הוענקו בהצטיינות  ישבטופס  18סעיף ב .11
  .(Summa Cum Laude)יתרה  בהצטיינות

 
 לצרף התכתבות רצוי. כמה מהם נא לצייןאם פנית למספר רב של מוסדות  –בטופס  23סעיף ב .12

 נך. להזמינות המוסד בחו"ל המאשרת את נכו
 

 ללימודים, מחקר אוך את תכניותי בצורה בהירה וערוכה כהלכהנא לכתוב  – בטופס 32סעיף ב .13
 (שאיפות, מטרות, תכניות עתידיות וכד').  השתלמות בחו"ל

 
 לאישור.  – הטופסבריבוע הקטן בסוף  Xלסמן יש  .14

 
 – דיוני הוועדה האוניברסיטאית לאחר שיסתיימו המועמדיםכל ל ביניים תשובותאנו נשלח  .15

מועמדים שיומלצו על ידי האוניברסיטה לקרן רוטשילד יתבקשו  .2022 אוקטוברלקראת סוף 
 לווים, למעט מכתבי ההמלצה, לאתר הקרן.העלות את טופס הבקשה והחומרים הנל
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