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  הנחיות להגשת בקשות למענק השתלמות ע"ש אהרן ואפרים קציר
 2019 יוני ההנחיות מעודכנות נכון לתאריך *1
 .ההנחיות מנוסחות בלשון זכר אך הן מתייחסות לנשים וגברים כאחד *2

 

מענקי השתלמות ע"ש אהרן ואפרים קציר נועדו להשתלמות במחקר ובשיטות עבודה במעבדות מובילות  – המטרה .1
 עולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה.ב

המענק ניתן לנסיעה לתקופה של חודש אחד עד חודשיים   במעבדות בחו"ל.  לא תתקבלנה  -תנאים ומסגרת הזמן למענק  .2
דוקטורט, בכינוסים, בסדנאות -דוקטורט, השתתפות בהשתלמות פוסט-בקשות למענקים לשם בחירת מקום לפוסט

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

ולבעלי תואר   Ph.Dהמענקים מוענקים לדוקטורנטים מכל האוניברסיטאות בישראל וכן לחוקרים בעלי תואר  - זכאות .3

MD עדיפות ניתנת לחוקרים צעירים אשר אין עומדת לרשותם קרן השתלמות.שנים מקבלת התואר 5 -עד ל . 

 עד ההגשה הוא מועד בלבד 2020 תבשנ להשתלמויות האמורות להתקייםנא להגיש בקשות  - מועדי ההגשה
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הלאומית הישראלית למדעים,  רכז החטיבה למדעי הטבע באקדמיהאת הבקשות יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד אל  .4
 .IASHTeva@academy.ac.ilלכתובת זו:

אשר דולר ארה"ב, והוא מיועד לחוקר בלבד לכיסוי הוצאות הנסיעה והשהייה  5,000המענק הוא בסכום של עד - סכום .5
  המקובלים ע"י משרד החשב הכללי תעריפי קצובות שהייה ולינה בחוץ לארץ לא יעלו על התעריפים המחושבים לפי

 במשרד האוצר.

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

 אחד ותכלול לפי סדר זה: WORDהבקשה תוגש בדואר אלקטרוני בלבד, בקובץ  – הנחיות להגשת בקשה .7

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

 קורות חיים ובכללם רשימת הפרסומים. .ב

 עמודים ובכללה תאריכי ההשתלמות 5–2תכנית מחקר של  .ג

וחדות )ציוד מדעי, הצעת תקציב בדולר ארה"ב הכוללת את מחירי הטיסות, הנסיעות, המגורים, אש"ל והוצאות מי .ד
 השכרת רכב וכדומה( וסיכום כל ההוצאות.

 מכתב הזמנה/אישור מהמעבדה המארחת. .ה

שתי המלצות. לבקשת דוקטורנטים, על אחת מההמלצות להיות מאת המנחה.  הממליצים רשאים לשלוח את  .ו
 מכתבי ההמלצה בנפרד למנהל האדמיניסטרטיבי.

 
 

למנהל האדמיניסטרטיבי של  יש להגיש( יאוחר משלושה חודשים מסיום הביקור ובכל מיקרה לא)עם סיום הביקור  -דיווח 
התוכנית דיווח מדעי בהיקף של עד חמישה עמודים וכמו כן גם דוח כספי. הדוח הכספי יכלול הצהרה על ההוצאות ששולמו 

 בפועל והעתקים של קבלות מלון וטיסות. 
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