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 הכשרת קיץ בחקר סרטן לתלמידי תואר ראשון

תכנית הכשרת קיץ  מודיע בזאת על, בפקולטה למדעי החיים, ממאירויות ומניעתןהתפתחות מכון אלה קודש לחקר 
 . המעוניינים להתנסות במחקר מדעי בתחום הסרטן, לתלמידי תואר ראשון מצטיינים

והיא מאפשרת למשתתפים להצטרף לאחת מקבוצות המחקר , התכנית מיועדת לקבוצה נבחרת של תלמידי תואר ראשון
ף את התלמידים לגישות מחקריות מטרת התכנית היא לחשו. בחקר סרטןבאופן מובהק בפקולטה למדעי החיים העוסקת 

אך יש , התלמידים יתנסו במחקר ניסיוני או תיאורטי, בהכשרה זו. ולהקים את הבסיס לקראת לימודי המשך, חדשניות
 .ואינה מזכה בקרדיט אקדמי, מסגרת זו אינה מהווה תחליף לקורס פרוייקט להדגיש כי

למשך שלשה , לחודש₪  2,033של  בתשלום מלגת קיום ,2319של שנת  במשך חודשי הקיץההכשרה תתקיים 
ובתנאי שההכשרה , עצמה ניתן יהיה להתאים ללוח הזמנים הייחודי לכל תלמידההכשרה תקופת ביצוע את  .חודשים

  .2310ספטמבר ואוקטובר , המימון ינתן בחודשים אוגוסט. (כולל) נובמברעד החודשים יולי בתחום תתקיים 

שנה )יוכלו להתקבל לתכנית תלמידים אשר סיימו את שלשת הסמסטרים הראשונים של לימודיהם בתואר הראשון 
על . 1.7.14המועד האחרון להגשת מועמדות הוא . לפחות 60בציון ( סמסטר ראשון של שנה שנייה+ ראשונה 

, עם סיום ההכשרה. ה/ם במעבדתוה לקלוט אות/אשר מוכן, מה בפקולטה למדעי החיים/מתאיםהמועמדים לאתר מנחה 
 .ח קצר המסכם את עבודתם במעבדת המחקר"יגישו התלמידים דו

סמסטר + ונה של שנה ראש) גיליון ציוניםו (מייל, טלפון)יש לשלוח מכתב בקשה הכולל פרטים אישיים , להגשת מועמדות
ית לבצע במעבדה /ת הסטודנט/של הפרוייקט אותו מתעתד את שם הנושאיש לצרף , כמו כן(. ראשון של שנה שנייה

 .הקולטת אותו להכשרת הקיץ

 הינכם מוזמנים לפנות , אתר מנחים מתאימים באתר הפקולטהייעוץ לגבי האופן בו ניתן לעל מנת לקבל 
 .8939400, ברוך-עדית בן' לפרופ

 : לאת החומר יש להעביר 
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