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קול קורא להגשת מועמדות לקבלת

מלגות לשנת 2017
אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני ,מזמינה בזאת תלמידי
מחקר ומתמחי בתר-דוקטור להגיש מועמדות לקבלת מלגה אישית מאחת
הקרנות שלהלן בהתאם לתחומים המפורטים:

.1

הקרן ע"ש חיים גבתי ז"ל
המלגה תינתן לתלמידי מחקר לתואר שני או שלישי ,המבצעים את עבודת המחקר שלהם
במינהל המחקר החקלאי  -מרכז וולקני ,על עבודה חדשנית בתחום של:
"פיתוח זנים חדשים של פירות וירקות או השבחת זנים מצויים של אלה" ,תוך הדגשת מידת
התאמתן של תוצאות המחקר למטרותיו ודרכי יישום מעשיים ויעילים.
סכום המלגה .₪ 9,000 -

.2

הקרן ע"ש נעמי ויהורם גורודיסקי ז"ל
המלגה תוענק לתלמיד/ת מחקר לתואר שני ,שלישי או למתמחה בתר דוקטור ,המבצע/ת את
עבודת המחקר במינהל המחקר החקלאי  -מרכז וולקני ,בתחום של :איחסון פירות וירקות לאחר
הקטיף עם דגש לבננות ותפוחי אדמה .המלגה תוענק לשני זוכים :סכום כל מלגה יהיה ₪ 50,000
כאשר  ₪ 30,000יוענקו כמענק אישי ו ₪ 20,000 -יועברו כתרומה למימון ציוד הדרוש למחקר של
מקבל/ת המלגה .תינתן עדיפות לסטודנטים מצטיינים בני העדה האתיופית.

.3

הקרן ע"ש ד"ר אבי גרינשטיין ז"ל
המלגה תוענק לתלמיד/ת מחקר לתואר שני או שלישי ,המבצע/ת את עבודת המחקר במינהל
המחקר החקלאי  -מרכז וולקני ,בתחום של" :יישום שיטות ואמצעים להדברת פגעים בגידולים
חקלאיים תוך מזעור הפגיעה בסביבה ובטבע" .המלגה מוגבלת לעבודות יישומיות אשר עוסקות
באופן ספציפי בחקר או ביישום של שיטות הדברה או תכשירי הדברה.
סכום המלגה .₪ 5000 -

.4

הקרן ע"ש יעקב הוכמן ז"ל
המלגה מיועדת לתלמידי מחקר לתואר שני ,שלישי או פוסט-דוקטורט על עבודה חדשנית
בתחום של מחקרים המותאמים לאיזור ההר הכוללים:
א .פיתוח זנים חדשים של גידולים חקלאיים
ב .שיפור ענפי חקלאות צומח או חקלאות חי
סכום המלגה.₪ 10,000 :

.5

הקרן ע"ש משפחת לובנשטיין
המלגה מיועדת לדוקטורנטים ו/או למתמחה בתר-דוקטור של מרכז וולקני אשר מחקריהם
עוסקים בתחום הווירולוגיה – בנושא של מנגנוני עמידות טבעיים בצמחים במטרה לזהות את
המנגנון העומד מאחורי העמידות לוירוסים ואת החומר(ים) האחראים לעמידות זו; ו/או
בתחום הביולוגיה המולקולארית של צמחים  -בנושא של שימוש בצמחים כפלטפורמה לביטוי
תכונות חדשות בשיטות מולקולאריות לצורך שיפור זנים ו/או ליצירת מוצרים חקלאיים
חדשים.
סכום המלגה יהיה  ,₪ 50,000כאשר  ₪ 40,000יוענקו לזוכה במלגה כמענק אישי ו₪ 10,000 -
יועברו כתרומה למימון ציוד הדרוש למחקר של מקבל המלגה ,בהתאם לנהלים של מרכז
וולקני.
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הקרן ע"ש שולמית ורב-אלוף חיים לסקוב ז"ל
המלגה מיועדת לתלמיד/ת מחקר לתואר שלישי או למתמחה בתר-דוקטור ,המבצע/ת את
עבודת המחקר במינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני ,באחד מהתחומים הבאים :א.
השימוש במים מליחים ומושבים לצרכי החקלאות .ב .ענף הפרחים .ג .דרכים להקטנת
זיהום סביבתי כתוצאה מפעולות חקלאיות .תינתן עדיפות לעולה חדש/ה הנמצא/ת עד  5שנים
בארץ .סכום המלגה .₪ 5000 -

.7

הקרן ע"ש אוגניה ופרופ' גרשון מינץ ז"ל
המלגה מיועדת לתלמיד/ת מחקר לתואר שני או שלישי או למתמחה בתר-דוקטור,בתחום של
מחלות ומזיקים בהגנת הצומח ותוענק בעדיפות על עבודה חדשנית בתחום הנמטולוגיה.
סכום המלגה .₪ 10,000 -

.8

הקרן ע"ש פרופ' אליהו סבירסקי ז"ל ורחל
המלגה תוענק לתלמיד/ת מחקר לתואר שני או שלישי המתמחה בתחום האנטומולוגיה
במחלקה לאנטומולוגיה של מינהל המחקר החקלאי במרכז וולקני .סכום המלגה – .₪ 4000

.9

הקרן ע"ש רנה קרשון

מיסודן של אולגה בריץ וברברה יונגניץ

המלגה תוענק לתלמיד/ת מחקר לתואר שני או שלישי ,או למתמחה בתר-דוקטור המבצעים
את עבודת המחקר שלהם במינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני ,בתחום של:
"מחקר בתחומי היער והגנת היער".
על המועמד/ת לבצע את עבודת המחקר בנושא של עצי היער או מזיקים ומחלות של עצי היער,
בהיבט של האורגניזם השלם (הקרן אינה מיועדת לנושאים עקיפים בתחומים הנ"ל ,כדוגמא:
חישה מרחוק ,מרעה או ביולוגיה מולקולארית) .על המחקר להתבצע בהנחיה בלעדית של חוקר
ממינהל המחקר החקלאי ,או בשיתוף עם חוקר במינהל המחקר החקלאי .תלמידים שזכו
בעבר במלגה מהקרן אינם רשאים להגיש את מועמדותם בשנה שלאחר מכן.
סכום המלגה.₪ 10.000 :

.01

קנט

(הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ)

המלגה תוענק לתלמיד/ת מחקר לתואר שני או שלישי בתחום של "נזקי טבע בחקלאות".
על נושא המחקר להיות רלוונטי לתחומי הפעילות של קנט ובכלל זה הגנה מפני נזקי טבע
וניהול סיכונים בחקלאות .המחקר יכול לעסוק בהיבטים השונים ,לרבות חקלאיים ,ניהוליים,
כלכליים ,סטטיסטיים ומתמטיים (תיאוריה של סיכון).
להלן מספר תחומים בהם יכולה לעסוק עבודת המחקר:
טכנולוגיות למניעת נזקים בחקלאות; תוכניות ביטוח כחלופה לתמיכה ממשלתית יעילה
בחקלאות; החקלאות ככלי לשמירת משאבי טבע מוגבלים או להגשמת מדיניות ממשלתית;
ביטוח וניהול סיכונים בחקלאות הישראלית; מודלים לביטוח יבולים ו/או הכנסה במגזר
החקלאי; נזקים בחקלאות והשפעתם על כלל המשק.
המלגה הינה בגובה של  ₪ 20,000אשר יחולקו בין אחד או יותר מהזוכים בהתאם להמלצת
הועדה האקדמית .המלגה תוענק בשני שלבים  :במעמד הטקס יוענק לזוכה חלקה הראשון של
המלגה .החלק הנותר יוענק רק לאחר הגשת דו"ח מסכם של העבודה (בהיקף של  3-2עמודים).
לקבלת טופסי הרשמה והנחיות להגשת הבקשה יש לפנות בהקדם למזכיר האגודה ,רצוי בדואר אלקטרוני
.aguda@volcani.agri.gov.il
קיימת אפשרות להגיש מועמדות למספר קרנות ,אולם אפשר לזכות רק באחת מהן.
המועד האחרון לקבלת הבקשות במשרד האגודה הוא יום ראשון .19.02.2017
ד"ר שאול מנור
מזכיר האגודה
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