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  2022לשנת  הנחיות להגשת בקשות למענק השתלמות ע"ש אהרן ואפרים קציר
 .1202למאי ההנחיות מעודכנות  *1
 .גברים כאחדלההנחיות מנוסחות בלשון זכר אך הן מתייחסות לנשים ו *2

 

בדות השתלמות ע"ש אהרן ואפרים קציר נועדו להשתלמות במחקר ובשיטות עבודה במעהמענקי  – המטרה .1

 הנדסה.המדויקים והמדעים המובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, 

מעבדות בחו"ל. לא להמענק ניתן לנסיעה לתקופה של חודש אחד עד חודשיים  –תנאים ומסגרת הזמן למענק  .2

וקטורט, ד-בתרהשתתפות בהשתלמות ל או דוקטורט-לבתרתתקבלנה בקשות למענקים לשם בחירת מקום 

 על החוקר לחזור למעבדת האם בארץ עם סיום תקופת המענק. .בכינוסים, בסדנאות ובקורסים

ולבעלי  Ph.D.המענקים מוענקים לדוקטורנטים מכל האוניברסיטאות בישראל וכן לחוקרים בעלי תואר  – זכאות .3

 . עדיפות ניתנת לחוקרים צעירים אשר אין עומדת לרשותם קרן השתלמות.שנים מקבלת התואר 5עד  D.M.תואר 

אלקטרוני הדואר האמצעות בבעברית או באנגלית )לבחירה( הבקשה תוגש  :בבקשה המסמכים שיש להגיש .4

לפי את המסמכים בקובץ הכוללים כל אחד  אחד PDFאחד וקובץ  WORDקובץ שני קבצים: . יש להגיש בלבד

 :הזהסדר ה

 באמצעות המחשב.הטופס את למלא  יש .האקדמיהאתר מ להורדההטופס ניתן  – טופס הבקשה .א

כנית מענקי אהרן ואפרים קציר, ובו פירוט מטרת הנסיעה ותאריכי ההשתלמות ולוועדת ת מכתב אישי .ב

 במעבדה.

 .רשימת הפרסומיםוקורות חיים  .ג

 .עמוד לכל היותר( 1שלך )בהיקף  הנוכחי המחקר תמצית .ד

 .השתלמותובכללה תאריכי ה (עמודים 5–2של )בהיקף  בהשתלמות המתוכננת מחקרהכנית ות .ה

 , הערכת העלות( תכלול הערכה מפורטת של כל סעיףבדולר ארה"ב)תקציב ההצעת  – כנית תקציבות .ו

הוצאות הצורך  ולפיטיסות, נסיעות, מגורים, אש"ל הכוללת מחירי  (Budget Justification)והצדקתו 

 כנית התקציב בטבלה. ומומלץ להכין את ת סיכום כל ההוצאות.כן ו )יש לפרט מה הן(, מיוחדות

 .החוקר המארח בחו"למ מכתב הזמנה .ז

המנחה. מטעם נטים, על אחת מההמלצות להיות דוקטורעל ידי ה המוגשת בקשב – ההמלצשני מכתבי  .ח

 .רכזת החטיבה ,ד"ר יעל בן חייםלהממליצים רשאים לשלוח את מכתבי ההמלצה בנפרד 

https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/Katzir%20Application%20Form_2022.docx
https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/Katzir%20Application%20Form_2022.docx
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ולשלוח  יחיד PDF קובץליחיד ו WORDלקובץ , 4בסעיף על פי הסדר המפורט , לצרף יחד את כל החומר הנדרש יש

  .(נפרדהמלצה ניתן לשלוח בהמכתבי את ) בדואר האלקטרוני

 "Katzir 2022 application"בנושא המייל של שליחת הבקשה נא לרשום את שם המועמד באנגלית והמילים  

(. בנושא המייל של שליחת מכתב ההמלצה נא לבקש Israel Israeli_Katzir 2022 application)לדוגמא: 

 Katzir 2022  ,Recommendationמהממליץ שלך לרשום לפי הסדר הבא )עם קו תחתון מפריד(: שם המועמד, 

letter by  . שם הממליץ , 

 ((Israel Israeli_Katzir 2022_recommendation letter by B. Koleלדוגמא:    

 לא תידון. 4לפי סדר הפרקים המפורטים בסעיף ו תהיה ערוכה בקפידה לפי הנחיות ההגשההצעה שלא 

כיסוי הוצאות הנסיעה צורך דולר ארה"ב, והוא מיועד לחוקר בלבד ל 5,000המענק הוא בסכום של עד  – סכום .5

משרד  של לארץ בחוץ ולינה שהייה קצובות תעריפי הנקובים בהוראותוהשהייה אשר לא יעלו על התעריפים 

 במשרד האוצר. החשב הכללי

 בהערכת הבקשה ייבחנו איכות המועמד, איכות ההשתלמות ואיכות המעבדה המארחת. – הערכת הבקשה .6

למנהל  יש להגיש (חודשים מסיום הביקור 3-מובכל מקרה לא יאוחר )עם סיום הביקור  –דיווח  .7

דוח כספי. הדוח הכספי יכלול הצהרה  וכןעמודים  5האדמיניסטרטיבי של התוכנית דיווח מדעי בהיקף של עד 

 על ההוצאות ששולמו בפועל והעתקים של קבלות מלון וטיסות. 

 

 קשר לבירור פרטים נוספים: תשאופן הגשת הבקשה וא .8

 WORDקובץ  ,שני קבציםבבדואר האלקטרוני  . הבקשה תישלחלעילההנחיות  על פי המועמד על ידיהבקשה תוגש 

רכזת החטיבה למדעי הטבע, האקדמיה הלאומית הישראלית ד"ר יעל בן חיים, אל  כולל,יחיד  PDFכולל וקובץ יחיד 

באופן נפרד להלן לאותה הכתובת המפורטת  בדואר האלקטרונימכתבי ההמלצה יכולים להישלח ישירות  .למדעים

 על ידי הממליץ. 

   bs_application@academy.ac.il :הדואר האלקטרוני למשלוח הבקשותכתובת 

 . yaelb@academy.ac.il במייללפנות או  02-5676220בירור פרטים נוספים: לטלפון לשאלות ו

 . 2021 אוגוסטב 8להגיש עד  בקשות יש – ההגשה מועד .9

 בלבד. 2022שנת ל מתוכננותה נסיעותנא להגיש בקשות ל

https://www.agri.gov.il/download/files/1810taar.pdf
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 מאתר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בקישור זה:  טופס ההגשהואת  להגשה ניתן להוריד את  ההנחיות

?nodeId=777https://www.academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx 

 

 .1202 באוגוסט 8בקשות למלגות הוא  להגשת האחרון המועד

https://www.academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=777

