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 טופס הגשת בקשה למלגה ע"ש אהרן ואפרים קציר )עבור שנת 2021(

  כל האמור בטופס זה מכוון לנשים ולגברים כאחד.
 (שורות במידת הצורך הוסף)

 אישיים פרטים .1

  )עברית( פרטי שם  )עברית( משפחה שם

  (אנגלית) פרטי שם  (אנגלית) משפחה שם

    לידה תאריך ☐   נקבה ☐    זכר מגדר

  "זת

  ארץ לידה/תאריך הגעה לישראל

  +מס' ילדים(מצב משפחתי )

  כתובת מגורים

  "לדוא כתובת

 נייד: בית:   טלפון

 יש לצרף קורות חיים 
 

 מוסד לימודים נוכחי .2

הלימודים מוסד שם   

  חוג / מחלקה/  פקולטה

(השלם) ?תוארלאיזה    

  באיזה שנת לימודים לתואר?

  נושא עבודת המחקר 

  שם המנחה לעבודת המחקר

עמוד( 1יש לצרף תמצית המחקר הנוכחי )בהיקף של   
 

 *  פרסומיםהרשימת  .3

Reference: Year of 
Publication 

Author / 
Co-author 

Impact 
Factor 

1.     

2.     

3.     

4.     
 

 במקרה של מאמר שעדיין לא הוגש יש לציין מה הסטטוס שלו *
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 בחו"להמתוכננת  פרטי ההשתלמות .5

  תאריכי הנסיעה להשתלמות

  שם המוסד להשתלמות בחו"ל

  מחלקה / פקולטה

  כתובת המוסד להשתלמות + מדינה

  שם החוקר המארח 

  נושא המחקר בהשתלמות

כנית המחקר בהשתלמות ות (ב) ;מכתב אישי לוועדה עם מטרת הנסיעה ותאריכי ההשתלמות (א): יש לצרף

בחו"ל מכתב הזמנה מהחוקר המארח (ג) ;המתוכננת בחו"ל  
 

 :תארים קודמים .6

 שנת קבלת התואר פקולטה/מחלקה/חוג מוסד לימודים תואר

    

    
 

 

 כנית תקציב להשתלמות בחו"לות .7

ועלות מוערכתפירוט סעיפי ההוצאה   

 עלות )בדולר ארה"ב( פירוט סעיף הוצאה

    .א

    .ב

    .ג

    .ד

    .ה
 

  סה"כ עלות מוערכת :

 

  (*בעבודת המחקר המנחהיהיה  מהםממליצים )אחד  .8

אליך הקשר מעמד מוסד אקדמי  שם  

    א.

    ב.

 יש לצרף מכתב המלצה מהמנחה בדוקטורט –לדוקטורנט המגיש מועמדות 

 

 חתימה  תאריך
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 הגשה :אופן ה

לפי בצי ההגשה וקכל כולל, את אחד  WORDך מומסאחד כולל  PDFמסמך  ,בשני קבצים זהיםיש להגיש 
  :הזההסדר 

 בקובץ הבקשה המוגש:מסמכים 

 טופס הגשת בקשה מלא .1
 מכתב אישי .2
 ורשימת פרסומים קורות חיים .3
 עמוד( 1תמצית המחקר הנוכחי )בהיקף  .4
 (עמודים 5–2בהיקף ) בהשתלמות בחו"ל מחקר מפורטת כניתות .5
 כנית תקציבות .6
 מכתב הזמנה מהחוקר המארח בחו"ל .7
 :)נא לסמן( מכתבי המלצה .8

 מצורפים לבקשה שני מכתבי המלצה          ☐

 שלחו ישירות ימצורפים לבקשה וי אינםמכתבי ההמלצה    ☐             

 שלח ישירותיוהמכתב השני ימכתב אחד מצורף לבקשה     ☐
 

 לא תטופלנה.לפי ההנחיות בקשות אשר לא תכלולנה את כל החומר המבוקש  לתשומת לב:

רכזת החטיבה למדעי הטבע, אל ד"ר יעל בן חיים,  בדואר האלקטרוניהמועמד  על ידי תישלחהבקשה 

 בדוא"ל באופן נפרד על ידימכתבי ההמלצה יכולים להישלח ישירות ) האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 .הממליץ(

  yaelb@academy.ac.il :דואר אלקטרוניכתובת 

 

 2020י ביונ 25 המועד האחרון להגשת בקשות: 

 

 בהצלחה!


