קול קורא
מלגות אהרן ואפרים קציר
אוגוסט 2011
 .1מלגות אהרן ואפרים קציר מיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות
מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים ,מדעים מדויקים והנדסה.
 .2התמיכה השנתית בתכנית המלגות תהיה בסך כולל של  30,000דולר אמריקאי.
 .3המלגה היא לתקופה של  2 – 1חודשים במעבדות בעולם כולו.
 .4התמיכה לכל מלגה היא עד  5,000דולר אמריקאי ,ומיועדת למלגאי בלבד לכיסוי הוצאות
נסיעה ושהייה.
 .5המלגה מיועדת לחוקרים מכל אוניברסיטאות המחקר בישראל .מלגות תינתנה לדוקטורנטים
וכן לחוקרים בעלי תואר  PhDולבעלי תואר  MDעד  10שנים מקבלת התואר .תינתן עדיפות
לחוקרים צעירים אשר אין לרשותם קרן השתלמות.
 .6יש להגיש את הבקשות בצורת מכתב אישי לוועדת תכנית מלגות אהרן ואפרים קציר.
 .7בקשות לשם השתתפות בכנסים ,סדנאות וקורסים לא תתקבלנה.
 .8אל הבקשה יש לצרף מכתב אישור מהמעבדה המארחת ושתי המלצות .לבקשת דוקטורנטים,
על אחת מההמלצות להיות של המנחה.
 .9הגשה :בקשות למתן מלגות תוגשנה שלוש פעמים בשנה ,לפחות  4חודשים קודם לתחילת
המלגה.
 .10מועדים להגשת בקשות 1 :בינואר 1 ,במאי ו  1 -בספטמבר בכל שנה.
 .11בהערכת הבקשה ייבחנו :איכות המועמד ,איכות הבקשה ,ואיכות המעבדה המארחת.
 .12דיווח :המלגאי ישלח דיווח מדעי וכספי לא יאוחר משלושה חודשים לאחר סיום המלגה.
 .13את הבקשות יש לשלוח אל גב' בת -שבע שור ,תכנית מלגות אהרן ואפרים קציר ,האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים ,דואר אלקטרוני. batsheva@academy.ac.il :

Call for Applications
Aharon and Ephraim Katzir Fellowships
August 2011
1. The Aharon and Ephraim Katzir Fellowships are intended for extended studies in
research and the learning of new methods at leading laboratories in the world in the
life sciences, the exact sciences and engineering.
2. The total annual support of the fellowship program will amount to USD 30,000.
3. The fellowship is for 1 – 2 months in laboratories worldwide.
4. Each fellowship is for up to USD 5,000 and will cover travel and accommodation
expenses of the awardee alone.
5. Eligibility: Researchers from all Israeli research universities can apply. Fellowships will be
awarded to doctoral students and researchers who have PhDs and MDs, up to 10 years
from receipt of their degrees. Priority will be given to young researchers who don't have
an extended study fund (Keren Hishtalmut) at their disposure.
6. Applications should be written in the form of a personal letter addressed to The Aharon
and Ephraim Katzir Fellowships Committee.
7. Applications for participating in conferences, workshops or courses will not be accepted.
8. Applications should be accompanied by a letter of authorization from the hosting
laboratory and two letters of recommendation. For doctoral students, one of these
should be from their advisor.
9. Submission: Fellowship applications can be submitted 3 times a year, at least 4 months
prior to the beginning of the Fellowship.
10. Dates of submission: January 1st, May 1st and September 1st of each year.
11. Assessment of the proposal will focus on: the excellence of the candidate, the quality of
the proposal and the distinction of the host laboratory.
12. Report: The awardee will provide a scientific report and a budgetary report no later than
3 months from the end of the fellowship.
13. Proposals should be submitted to Ms. Batsheva Shor, The Aharon and Ephraim Katzir
Fellowship Program, The Israel Academy of Sciences and Humanities,
E-mail: batsheva@academy.ac.il .

