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הנחיות להגשת בקשות למענק השתלמות ע"ש אהרן ואפרים קציר
 *1ההנחיות מעודכנות נכון לתאריך :אוגוסט 7102
 *2ההנחיות מנוסחות בלשון זכר אך הן מתייחסות לנשים וגברים כאחד.
 .1המטרה – מענקי השתלמות ע" ש אהרן ואפרים קציר נועדו להשתלמות במחקר ובשיטות עבודה במעבדות מובילות
בעולם בתחומים של מדעי החיים ,מדעים מדויקים והנדסה.
 .2תנאים ומסגרת הזמן למענק  -המענק ניתן לנסיעה לתקופה של חודש אחד עד חודשיים ( אשר מתוכננת להתקיים במרווח
זמן של לפחות חודשיים ממועדי ההגשה הדו  -שנתיים הסופיים שמפורטים בהמשך) במעבדות בחו"ל .לא תתקבלנה
בקשות למענקים לשם בחירת מקום לפוסט -דוקטורט ,השתתפות בהשתלמות פוסט -דוקטורט ,בכינוסים ,בסדנאות
ובקורסים .על החוקר לחזור למעבדת האם בארץ עם סיום תקופת המענק.
 .3זכאות  -המענקים מוענקים לדוקטורנטים מכל האוניברסיטאות בישראל וכן לחוקרים בעלי תואר  Ph.Dולבעלי תואר
 MDעד ל  5 -שנים מקבלת התואר .עדיפות ניתנת לחוקרים צעירים אשר אין עומדת לרשותם קרן השתלמות.
 .4מועדי ההגשה  -את הבקשות למענקים ניתן להגיש פעמיים בשנה ,עד התאריכים 1 :בנובמבר ו  1-באפריל ,ישירות על
ידי המועמד עצמו.
את הבקשות יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד אל ד"ר מני קירמה ,המנהל האדמיניסטרטיבי של תכנית מענקי אהרן
ואפרים קציר ,האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,לכתובת זו( Menny@academy.ac.il :טל'.)52 -5626225 :
 .5סכום -המענק הוא בסכום של עד  5,555דולר ארה"ב ,והוא מיועד לחוקר בלבד לכיסוי הוצאות הנסיעה והשהייה אשר
לא יעלו על התעריפים המחושבים לפי תעריפי קצובות שהייה ולינה בחוץ לארץ המקובלים ע" י משרד החשב הכללי
במשרד האוצר.
 .6הערכת הבקשה  -בהערכ ת הבקשה ייבחנו איכות המועמד ,איכות ההשתלמות ואיכות המעבדה המארחת.
 .2הנחיות להגשת בקשה – הבקשה תוגש בדואר אלקטרוני בלבד ,בקובץ  WORDאחד ותכלול לפי סדר זה:
א .מכתב אישי לוועדת תכנית מענקי אהרן ואפרים קציר ,ובו פירוט מטרת הנסיעה ותאריכי ההשתלמות במעבדה.
ב .קורות חיים ובכללם רשימת הפרסומים.
ג .תכנית מחקר של  5– 2עמודים ובכללה תאריכי ההשתלמות
ד .הצעת תקציב בדולר ארה"ב הכוללת את מחירי הטיסות ,הנסיעות ,המגורים ,אש" ל והוצאות מיוחדות (ציוד מדעי,
השכרת רכב וכדומה) וסיכום כל ההוצאות.
ה .מכתב הזמנה/אישור מהמעבדה המארחת.
ו .שתי המלצות .לבקש ת דוקטורנטים ,על אחת מההמלצות להיות מאת המנחה .הממליצים רשאים לשלוח את
מכתבי ההמלצה בנפרד למנהל האדמיניסטרטיבי.
 .8דיווח  -עם סיום הביקור (ובכל מיקרה לא יאוחר משלושה חודשים מסיום הביקור) יש להגיש למנהל האדמיניסטרטיבי
של 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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Aharon and Ephraim Katzir Study Grant Guidelines
* Last updated on: August, 2017
* Note: The masculine form used in this text refers to both women and men.
1. Purpose - The Aharon and Ephraim Katzir Study Grants are intended for purpose of training on research
and learning of new research methods at leading laboratories abroad, in the fields of Life sciences, Exact
sciences and Engineering.
2. Terms and Time Frame - The grant intended for 1 – 2 months visit in laboratories abroad (the visit should
be planned for a period starting at least 2 months after the submission deadlines mentioned below).
Applications for funding a postdoctoral position or participating in postdoctoral training, conferences,
workshops and courses will not be accepted. The awardee should return to his home lab in Israel upon
completion of the visit.
3. Eligibility - Grants will be awarded to doctoral students from all universities in Israel and researchers who
have Ph.D or MD, up to 5 years from receipt of their degrees. Priority will be given to young researchers
who don't have an extended study fund (Keren Hishtalmut).
4. Dates of submission - November 1st and April 1st of each year, submitted directly by e-mail by the
candidate to: Dr. Menny Kirma, the administrative manager of Aharon and Ephraim Katzir Study Grant
Program, The Israel Academy of Sciences and Humanities, to E-mail address: Menny@academy.ac.il

(Tel: 02-5676220).
5. Amount - Each grant is for up to $5,000 USD and will cover travel and accommodation expenses of the
awardee alone, which will not exceed the expenses suggested by the Fixed rates of overnight stays
outside to Israel by Accountant General of Israel Ministry of Finance.
6. 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.
7. Guidelines for Submitting a Proposal – The proposal must be submitted by Email in one WORD file and
should include, in this order:
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) Curriculum Vitae including List of Publications.
c) A research plan of 2-5 pages, including the dates of the visit.
d) A proposed budget in US Dollars, including flight, travel, lodging, food and special expenses (such as
scientific equipment, car rental, etc.) and the total amount requested.
e) A letter of invitation/authorization from the hosting laboratory.
f) Two letters of recommendation (can be sent separately). For doctoral students, one of these should
be from their advisor.

8. Reporting - not later than 3 months from his return, the awardee should send to the administrative
manager a scientific report in a scope of up to 5 pages, and a budgetary report. The budgetary report
should include copies of the flights and hotel receipts, and a declaration of the amounts spent on other
expenses.
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