פברואר 2022

הנחיות להגשת בקשות למלגות פולקס בישראל
FOULKES FOUNDATION FELLOWSHIPS
בהגשת בקשה למלגת פולקס יש לשלוח את המסמכים האלה:
 .1טופס פרטים אישיים (בעברית)
 .2טופס הבקשה (באנגלית)
 .3קורות חיים (באנגלית)
 .4סיכום תמציתי של המחקר (לא יותר מעמוד אחד  ,באנגלית)
 .5פירוט תוכנית המחקר שלך ,המצב הנוכחי ,מטרות לשלוש השנים הקרובות וכיצד בכוונתך לקדם מטרות
אלו בשנה הקרובה (לא יותר משני עמודים ,לא כולל תמונות וביבליוגרפיה ,באנגלית)
 .6פירוט תרומתך למחקר הרפואה או "הצהרה אישית" על גישתך לנושא (עד  500מילים ,באנגלית)
 .7אישור על לימודים בבית ספר לרפואה
 .8אישור על לימודי PhD
 .9אישור על מעבר לשלב ב( PhD -הצעת מחקר מאושרת)
 .10גיליון ציונים של סיום לימודי התואר הראשון ברפואה ושל הלימודים במסגרת ה( PhD-באנגלית)
 .11שני מכתבי המלצה (לא יותר מעמוד אחד ,באנגלית) עם חוות דעה מנומקת .אחד המכתבים צריך להיות
מהמנחה בעבודת הדוקטור .במידה ויש שני מנחים ,יהיו שני המכתבים מהם .בכל מקרה ,יש לצרף שני
מכתבים בלבד ולא יותר.
הערות:
פונט Times New Roman :או מקביל לכך  ,גודל  , 12רווח יחיד.
יש לציין בטופס הפרטים האישיים את מס' השנים שיש עד להשלמת ה PhD -וה( MD -כולל סיום הסטאז').
את הטפסים ניתן להוריד מאתר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בקישור הזה:
https://academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=776
יש למלא את טופס הגשת הבקשה בעברית ובאנגלית בהקלדה במחשב .טפסים שימולאו בכתב יד לא יתקבלו!
אופן ההגשה:
את הטופס ,בצירוף המסמכים המפורטים למעלה ,יש להגיש במייל אל ד"ר יעל בן חיים ,רכזת החטיבה למדעי
הטבע ומרכזת קרן מלגות פולקס בישראל ,לכתובת המייל הבאה:

foulkes_application@academy.ac.il
בנושא המייל של שליחת הבקשה נא לרשום את שם המועמד באנגלית והמילים ""Foulkes 2022 application
(לדוגמא.)Israel Israeli_Foulkes 2022 application :
בנושא המייל של שליחת מכתב ההמלצה נא לבקש מהממליץ שלך לרשום לפי הסדר הבא (עם קו תחתון מפריד):
שם המועמד , Recommendation letter by , Foulkes 2022 ,שם הממליץ .
(לדוגמא)Israel Israeli_Foulkes 2022_recommendation letter by B. Kole :

נא לצרף יחד את כל החומר הנדרש ,על פי הסדר המפורט למעלה ,לקובץ  PDFיחיד .מכתבי המלצה ניתן לשלוח
בנפרד (לאותה כתובת מייל ההגשה)

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לד"ר יעל בן חיים בטלפון  02-5676220או בדוא"ל yaelb@academy.ac.il

המועד האחרון להגשת בקשות למלגות הוא  17באפריל .2022

