
 
 

Application for the Tel Aviv University Center for Combatting Pandemics (TCCP) 
Scholarships for Doctoral studies. 

 
 2022 יניוב 19

 
 ת תל אביבקול קורא זה מיועד למועמדים/ות מכל הפקולטות באוניברסיט

 
 ות ותלמידילתלמידמלגות  6 עד יעניק  (TCCP)ת של אוניברסיטת תל אביבהמרכז להתמודדות עם מגפו

 . והשלכותיהן להתמודדות עם מגפותמגפות או  בהבנת במחקר הקשור ות/העוסקים דוקטורט
נקדם בברכה מועמדויות של תלמידים/ות מכל תחומי הידע המיוצגים באוניברסיטת תל אביב, כולל )אך לא 

, תרבותיים פסיכולוגיים ,חברתיים, משפטיים, כלכלייםטכנולוגיים, ביולוגיים,  היבטים רפואיים,-ל )מוגבל
סגל אקדמי בכיר של אוניברסיטת  ת/בהנחיית חבר ות/תלמידים. המלגות תוענקנה למשך שנה אחת לוהיסטוריים
 .גהלימודים תשפ״ תשנב יחולקוהמלגות תל אביב. 

 
 היקף המלגות: 

אך אנו מעודדים את המנחה או היחידה צ׳ינג אמותנה במהמלגה אינה  .ד רמהנט דוקטורמלגת  100% •
 ביחידה. לדוקטורנטיםלהשלים את גובה המלגה כמקובל 

 .גשנת הלימודים תשפ״ולמשך החל מתחילת שנה אחת,  –תוקף המלגה  •
 

במועד הגשת באוניברסיטת תל אביב דוקטורט  ות/םרשומים כתלמידילהגיש מועמדות מי שהיו  ות/זכאים
 .ה היחידתית לתלמידי מחקרוועדהשלהם אושרה על ידי  (Proposal)הבקשה ואשר תכנית המחקר 

 
 ה/ושהמנחה שלמי או ו/ ,ן/בעצמם אם נרשמו לחברות במרכז להגיש מועמדות יות/רשאיםות /המועמדיםככלל, 
המרכז, כדי  ות/אם המועמדת ו/או המנחה טרם נרשמו כחברי המרכז להתמודדות עם מגפות. ת/כחבר ה/רשום

, מספר טלפון סלולרי, דוא"ל( כתובת ית/או סטודנט ת/לחו בבקשה: שם, פקולטה, תפקיד )חוקרילהירשם ש
  .yaelbi@tauex.tau.ac.ilאו ל  benhar@tauex.tau.ac.ilתיאור קצר של פעילות מחקרית ל: 

 
 רשימת חברי סגל האוניברסיטה הרשומים כעת כחברי המרכז מופיעה באתר המרכז: 

https://pandemics.tau.ac.il/Staff 
 

 .בשל המלגה האוניברסיטה במועד ההשתלמות ות/יכעובד ולא יחשביחשבו כמלגאים ו ות/מיםהמשתל
 

ליום עם כל הפרטים ואת המסמכים המצורפים הנדרשים בהמשך, עד הפנייה להגשת מועמדות יש להגיש את 
 benhar@tauex.tau.ac.il :פרופ' איתי בנהר לבדוא"ל . את הטופס והמסמכים הנלווים יש להגיש /2202/91

  yaelbi@tauex.tau.ac.il או ליעל בן ישי
 :בכותרת ההגשה נא לכתוב

 
 ״2022 ״הגשת מועמדות למלגת דוקטורט של המרכז להתמודדות עם מגפות

 
אפשר להגיש בעברית או באנגלית.  )כמפורט בסוף מסמך זה( טבלה ומסמכים נלוויםהבקשה, שכוללת את 

 המסמכים הנלווים הם:
 (.)אם יש והישגים מדעיים קורות חיים, כולל רשימת פרסומים (1
 תוך הדגשת הרלוונטיות של המחקר להתמודדות עם מגפות ת/תקציר הפעילות המחקרית של המועמד (2

 )עד עמוד אחד( או לחקר מגפות
  אחד מהם מהמנחה., ות/בכירים ות/שני מכתבי המלצה מחוקרים (3
עם זאת, ממליצים המעדיפים   אחד. PDFאת הבקשה כולה כולל המסמכים הנלווים יש להגיש כקובץ  (4

זאת רשאים לשלוח את מכתבי ההמלצה באימייל ישירות למרכז עם הכותרת ״המלצה על המועמדות 
 ״2022לשנת  TCCPלמלגת דוקטורט של  XXXשל 

 
 בהצלחה!

 .עם מגפותהנהלת המרכז להתמודדות 
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June 19, 2022 
 

This call is for candidates from all the Faculties at Tel Aviv University 
 

The Tel-Aviv University Center for Combatting Pandemics (TCCP) will award up to 6 
scholarships for PhD students to individuals who are actively involved in research directly 
relevant to studying or to combatting pandemics. Applications from students off all 
scientific disciplines at Tel Aviv University are encouraged, including (but not limited to) 
Medical, Biological, Technological, Societal, Psychological, Philosophical, Cultural, Legal and 
Economical. 
 
The applicants should be carrying out research under the supervision of an Academic Faculty 
member at Tel Aviv University. The scholarships will provide 100% support by TCCP to the 
awarded student. Matching is not mandatory, but we encourage the PIs and Academic Units 
to match the scholarships to the level of support which is common at their Academic Unit. The 
scholarships will be effective from the beginning of the Academic year 2022-2023 for a period 
of one year. 
 
Candidates eligible to apply for this scholarship must be PhD students at TAU, whose research 
proposal has been approved by the PhD committee of their Faculty. 
 
Only members of the Tel-Aviv University Center for Combatting Pandemics (the applicants 
and/or their PIs) may apply for a scholarship. If you or your PI have not yet registered as 
members of the Center, you are invited to do so by sending an email to benhar@tauex.tau.ac.il 
or to Yael Ben-Ishai yaelbi@tauex.tau.ac.il listing: Name, Faculty, Position (PI or student), 
email address, cellphone number, brief description of scientific activity. 
 
The current list of Senior Faculty members who are listed as members of TCCP is available 
at: https://en-pandemics.tau.ac.il/staff 
 
The awardee will not be considered an employee of the University. 
 
To apply, please submit an application by filling out the Table below and required documents 
and send it via email to Prof. Itai Benhar (Director of the TCCP) benhar@tauex.tau.ac.il or to 
Yael Ben-Ishai (Administrative Assistant of the TCCP) yaelbi@tauex.tau.ac.il, by September 
1, 2022 with “Application for TCCP PhD Scholarship 2022” in the subject line. 
 
The Table and requested documents listed on the next page may be in English or in Hebrew. 
Please submit the entire application as a single PDF file. However, letters of recommendation 
may be sent by email directly to the Center with the heading “Support of XXX application for a 
TCCP PhD Scholarship 2022). 
 
Good luck! 
 
The Tel Aviv University Center for Combatting Pandemics 
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