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 ש אהרן ואפרים קציר"הנחיות להגשת בקשות למענקי השתלמות ע
 5102אפריל 
 

ש אהרן ואפרים קציר נועדו להשתלמות במחקר ובשיטות עבודה במעבדות מובילות "מענקי השתלמות ע – המטרה .0
 .מדעים מדויקים והנדסה, בעולם בתחומים של מדעי החיים

 .דשיים במעבדות בעולם כולוהמענק ניתן לתקופה של חודש אחד עד חו -תקופה  .5

 .על החוקר לחזור למעבדת האם בארץ מייד עם סיום תקופת המענק .3

 . והוא מיועד לחוקר בלבד לכיסוי הוצאות הנסיעה והשהייה, ב"דולר ארה 2,111כל מענק הוא עד  - סכום .4

ולבעלי תואר   PhDארהמענקים מוענקים לדוקטורנטים מכל האוניברסיטאות בישראל וכן לחוקרים בעלי תו - זכאות .2

MD  עדיפות ניתנת לחוקרים צעירים אשר אין עומדת לרשותם קרן השתלמות. שנים מקבלת התואר 01עד. 

בסדנאות , בכינוסים, דוקטורט-השתתפות בהשתלמות פוסט, דוקטורט-בקשות למענקים לשם בחירת מקום לפוסט .6
 .ובקורסים לא תתקבלנה

 :אר אלקטרוני בלבד ותכלולהבקשה תוגש בדו – הנחיות להגשת בקשה .7

 .ההשתלמות במעבדהותאריכי ובו פירוט מטרת הנסיעה , מכתב אישי לוועדת תכנית מענקי אהרן ואפרים קציר .א

 .אישור מהמעבדה המארחת/מכתב הזמנה .ב

מכתבי ההמלצה יישלחו בנפרד על ידי . על אחת מההמלצות להיות מאת המנחה, לבקשת דוקטורנטים. שתי המלצות .ג
 .הממליצים

 .ההשתלמותובכללה תאריכי , עמודים 2–5תכנית מחקר של  .ד

השכרת רכב , ציוד מדעי)ל והוצאות מיוחדות "אש, המגורים, הנסיעות, הצעת תקציב הכוללת את מחירי הטיסות .ה
 (.וכדומה

 .ובכללם רשימת הפרסומים, קורות חיים .ו

 

ישירות על ידי , קודם לתחילת המלגה חודשים לפחות 4, את הבקשות למענקים ניתן להגיש פעמיים בשנה - הגשה .8
 .  המועמד עצמו

 .ביוני בכל שנה 0-בנובמבר ו 0 - מועדי ההגשה       
 האקדמיה, תכנית מענקי אהרן ואפרים קציר, שבע שור-בת' את הבקשות יש לשלוח בדואר האלקטרוני בלבד אל גב       

 . batsheva@academy.ac.il: לכתובת זו, הלאומית הישראלית למדעים       

 .איכות הבקשה ואיכות המעבדה המארחת, בהערכת הבקשה ייבחנו איכות המועמד - הערכה .9

 .החוקר יגיש דיווח מדעי וכספי לא יאוחר משלושה חודשים לאחר סיום הנסיעה -דיווח  .01
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Aharon and Ephraim Katzir Study Grant Guidelines 
April 2015 

1. Purpose - The Aharon and Ephraim Katzir Study Grants are intended for extended studies in research and 
the learning of new methods at leading laboratories in the world in the life sciences, the exact sciences 
and engineering. 

2. Time Frame - The grant is for 1 – 2 months in laboratories worldwide. 

3. The awardee must return to his/her home lab in Israel immediately upon completion of the grant. 

4. Amount - Each grant is for up to $5,000 USD and will cover travel and accommodation expenses of the 
awardee alone. 

5. Eligibility  -  Grants will be awarded to doctoral students from all universities in Israel and researchers 
who have PhDs and MDs, up to 10 years from receipt of their degrees.  Priority will be given to young 
researchers who don't have an extended study fund (Keren Hishtalmut) . 

6. Applications for finding a postdoctoral position, for participating in postdoctoral training, conferences, 
workshops or courses will not be accepted. 

7. Guidelines for Submitting a Proposal – The proposal must be submitted by Email and should include: 

a) A personal letter addressed to The Aharon and Ephraim Katzir Grant Committee, including the 
reason for the trip and the dates of the proposed visit. 

b) A letter of authorization from the hosting laboratory. 

c) Two letters of recommendation.  For doctoral students, one of these should be from their advisor.   
Letters of recommendation should be sent separately.   

d) A research plan of 2-5 pages, including the dates of the visit. 

e) A proposed budget, including flight, travel, lodging, food and special expenses (such as scientific 

equipment, car rental, etc.). 

f) Curriculum Vitae including List of Publications. 

 

8. Submission -  Grant applications can be submitted twice  a year, at least 4 months prior to departure for  
the laboratory, directly by the candidate 

       Dates of submission -  November 1st and June 1st of each year. 
       Proposals should be submitted by e-mail to Ms. Batsheva Shor, The Aharon and Ephraim Katzir   
       Study Grant Program, The Israel Academy of Sciences and Humanities,  E-mail: batsheva@academy.ac.il   

9. Evaluation - Assessment of the proposal will focus on: the excellence of the candidate, the quality of the 
proposal and the distinction of the host laboratory. 

10. Reporting  - The awardee will provide a scientific report and a budgetary report no later than 3 months 
from his return.    

 


