
Volcani 

International 

Partnerships 

Trustees & Friends of Agricultural Research at the Volcani Center (R.A.) 580035699 ).נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני )ע.ר 

www.VIPartnerships.org 

 (580035699עמותה: נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני )ע.ר. 

 

 קול קורא להגשת מועמדות לקבלת

 2021מלגות לשנת 
 

-ומתמחי בתרעמותת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני מזמינה בזאת תלמידי מחקר 

 .דוקטור להגיש מועמדות לקבלת מלגה אישית מאחת הקרנות שלהלן

 

 :הערות

 .קול קורא זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 

  ,לגה אחתליותר ממקיימת אפשרות להגיש מועמדות אלא אם צוין אחרת. 

 :אלא אם צוין אחרת, להלן ציוני ממוצע הנדרשים לכל תואר 

 ומעלה 80  תואר ראשון

 ומעלה 90  תואר שני

 ומעלה 92   תואר שלישי

 מטעם גופים אחרים לזוכים בנוסף לכל מלגה אחרת או הקלה להן יהיו זכאים נוינתי ותהמלג. 

 .בקשה לא שלמה )חסר מסמך או פרט( תפסל 

 הגשת מועמדות תתבצע דרך אותר העמותה :VIPartnerships.org/scholarships. 

 

 .ari@vipartnerships.org לשאלות, יש לפנות למזכירות העמותה במייל:

 

 :מלגות

 קרן ע"ש חיים גבתי ז"ל .1

מחקר לתואר שני או שלישי, או לחוקרים צעירים בעלי תואר בוגר לפחות המלגה תוענק לתלמידי 

 או תואר מקביל על עבודה חדשנית בתחומים:

 זנים חדשים של פירות וירקות ו/או השבחתם של זנים מצויים 

 או

 הארכת חיי המדף של פירות וירקות 

 1מספר הזוכים מדי שנה: זוכה 

 ש"ח 10,000גובה המלגה: 

 2021מרץ  21יום ראשון, המועד האחרון להגשת הבקשה: 

 

 קרן ע"ש אוגניה ופרופ' גרשון מינץ ז"ל .2

עבודה חדשנית  המלגה תוענק לתלמיד מחקר לתואר שני, תואר שלישי, או לחוקר צעיר על

 .הנמטולוגיהבתחום 

 1מספר הזוכים מדי שנה: זוכה 

 ש"ח 10,000גובה המלגה: 

 2021מרץ  21יום ראשון, המועד האחרון להגשת הבקשה: 

http://vipartnerships.org/
https://www.vipartnerships.org/scholarships
mailto:ari@vipartnerships.org
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 קרן ע"ש פרופ' אליהו סבירסקי ז"ל ורחל .3

במינהל  המלגה תוענק לסטודנט מחקר לתואר שני או שלישי המבצע את עבודת המחקר שלו

 .האנטומולוגיה המחקר החקלאי במחלקה לאנטומולוגיה בתחום

 1מספר הזוכים מדי שנה: זוכה 

 ש"ח 4,000המלגה: גובה 

 2021מרץ  21יום ראשון, המועד האחרון להגשת הבקשה: 

 

 ע"ש פרופ' גד לובנשטיין ז"לקרן  .4

דוקטור המבצע את עבודת המחקר במינהל -המלגה תוענק לדוקטורנטים ו/או למתמחה בתר

 המחקר החקלאי בתחומים הבאים:

 בנושא של מנגנוני עמידות טבעיים בצמחים במטרה לזהות את המנגנון העומד – וירולוגיה 

 האחראים לעמידות זו (ים)מאחורי העמידות לוירוסים ואת החומר

 או

 בנושא של שימוש בצמחים כפלטפורמה לביטוי תכונות – ביולוגיה מולקולארית של צמחים 

 ליצירת מוצרים חקלאיים חדשיםחדשות בשיטות מולקולאריות לצורך שיפור זנים או 

 , לכל היותר1מספר הזוכים מדי שנה: זוכה 

 ש"ח 20,000גובה המלגה: 

 2021מרץ  21יום ראשון, המועד האחרון להגשת הבקשה: 

 

 קרן ע"ש נעמי ויהורם גורודיסקי ז"ל .5

את  דוקטורנט המבצע-המלגה תוענק לתלמיד מחקר לתואר שני, תואר שלישי, דוקטורנט, ופוסט

אחסון תוצרת חקלאית לאחר  מרכז וולקני, בתחום: -עבודת המחקר במינהל המחקר החקלאי 

 .הקטיף

 זוכים, לכל היותר 2זוכים מדי שנה: המספר 

ש"ח יוענקו כתרומה  20,000-ש"ח יוענקו כמענק אישי ו 30,000 –ש"ח  50,000גובה המלגה: 

 למימון ציוד הדרוש למחקרו של זוכה המלגה.

 2021מרץ  21יום ראשון, : האחרון להגשת הבקשההמועד 

 

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ –קרן קנט  .6

המבצע את עבודת המחקר במינהל המחקר  או שלישי המלגה תוענק לסטודנט מחקר לתואר שני

 וולקני. מכון –החקלאי 

או ניהול  מפני נזקי טבעהפעילות של קנט ובפרט הגנה על נושא המחקר להיות רלוונטי לתחומי 

ניהוליים, כלכליים,  . המחקר יכול לעסוק בהיבטים השונים, לרבות חקלאיים,סיכונים בחקלאות

 .(תיאוריה של סיכון)סטטיסטיים ומתמטיים 

 תחומו של עבודת המחקר יכול לעסוק בנושאים המפורטים כדלהלן:

http://vipartnerships.org/
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 טכנולוגיות למניעת נזקים בחקלאות .1

 משלתית יעילה בחקלאותביטוח כחלופה לתמיכה מ .2

 חקלאות ככלי לשמירת משאבי טבע מוגבלים .3

 חקלאות ככלי להגשמת מדיניות ממשלתית .4

 ביטוח וניהול סיכונים בחקלאות הישראלית .5

 מודלים לביטוח יבולים ו/או הכנסה במגזר החקלאי .6

 נזקים בחקלאות והשפעתם על כלל המשק .7

 בהיצעהשפעת הביטוח על צמצום הסיכון בחקלאות והגידול  .8

 (EU ,OECD ,WTO) ביטוח כתמיכה סקר עמדות הארגונים הבין לאומיים .9

 הביטוח הערכת השפעת הסובסידיה הממשלתית לביטוח על אחוז ההשתתפות בתכנית .10

 ההתחממות הגלובאלית והשפעתה על החקלאות .11

 ייקבע מדי שנהמספר הזוכים מדי שנה: 

יותר מהזוכים בהתאם להמלצת הועדה  בין אחד או תחולקהמלגה  –ש"ח  20,000גובה המלגה: 

 האקדמית.

 2021מרץ  21יום ראשון, המועד האחרון להגשת הבקשה: 

 

 קרן ע"ש שולמית ורב אלוף חיים לסקוב ז"ל .7

 לימודי תואר שני או שלישי, ולדוקטורנטים אשר טרםהתקבלו להמלגה תוענק לסטודנטים ש

עבודת  מהמוסדות להשכלה גבוהה ויבצעו אתהחלו את השנה השלישית ללימודיהם באחד 

 המחקר שלהם במינהל המחקר החקלאי.

 המשתייכים לאחת מהקבוצות הבאות: זכאים למלגה סטודנטים

 סטודנטים שהם או הוריהם עלו מאתיופיה 

  או  לא כולל שנים בהן שירת המועמד בצבא)עולים חדשים שעלו לפני פחות מחמש שנים

 (בשרות לאומי

  מיעוטיםבני 

 למלגה זו אין צורך בציון ממוצע כפי שהוזכר לעיל.

הצעה זו עולה בקנה אחד עם המלצות הועדה לייצוג הולם, אשר מונתה על ידי ראש המינהל 

 והמליצה כי יש להשריש במינהל המחקר החקלאי ערכי ייצוג הולם וגיוון תעסוקתי.

 זוכים, לכל היותר 3מספר הזוכים מדי שנה: עד 

 ש"ח 75,000לסטודנט הלומד לקראת תואר שני, מלגת מחיה שנתית תעמוד בגובה  המלגה:גובה 

 ש"ח 105,000, ולסטודנט לקראת תואר שלישי, מלגת מחיה שנתית תעמוד בגובה למשך שנתיים

 .(הקצר מביניהם)למשך כל שנות התואר או לארבע שנים 

מידי שנת נהל המחקר החקלאי יבמהמנחה המיועד  מתקציבמלגת מחיה  נקתוע מלגהלזוכה ב

מירבי המותר על פי נהלי האוניברסיטה בה המלגה לימודים. גובה מלגת המחיה יהיה כגובה ה

 לקראת התואר או כגובה סכום המלגה המוגדר לעיל, הנמוך מביניהם.לומד הזוכה 

 

 2021אוגוסט  19יום חמישי, המועד האחרון להגשת הבקשה: 

http://vipartnerships.org/

