
 

 

 
 ם עבור חוקרים ישראלי בקול קורא לשנת תשפ"

 דוקטורט בארץ-להשתלמות בתר
 

מלגות בתר דוקטורט לחוקרים צעירים ישראלים, מכל תחומי  מציעה למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה
 דוקטורט באוניברסיטאות המחקר בישראל. -הידע, להתמחות בתר

 
מנת לסייע למשתלמי בתר דוקטורט אשר אינם יכולים  ועלרונה והקמלגה זו מוצעת בשל התמשכות משבר 

 בשנה הקרובה.  בחו"ל להשלים את התמחותם המחקרית
 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תממן מחצית מסכום המלגה כאשר ₪  150,000גובה המלגה עומד על 
 ). Real Matching( מהחוקרו המשתלמים המחצית השנייה יקבל ואת  ₪) 75,000(
 

, וניתן להאריך את המלגה לשנת השתלמות 2022בספטמבר  30עד  2021באוקטובר  1-תקופת התכנית היא מ
 נוספת.

 
 זכאים להגיש מועמדות חוקרים מכל תחומי הידע העומדים בתנאים האלה:

 דוקטורט בחו"ל כמתוכנן.-לממש או להשלים בתר יםיכול ים אינםהמועמד .1
בהתראה קצרה  ת/למועמדדוקטורט -מימון שיאפשר לו להציע משרת בתרהמארח בארץ זקוק להחוקר  .2

 בשל אילוצי המצב. 
 
 :להגשה חומר

 
 יהיה המכתב .בארץ דוקטורט-בתר בעשיית הצורך סברוי שבו ד/תהמועמ מאת למלגה בקשה מכתב .1

 .שורות 1.5 של וברווחים 'נק 12 בגודל בגופן, מודפס, עמודים שני עד של בהיקף
 .דוקטורט-הבתר עבור במימון הצורך את החוקר יסביר שבו בארץ המארח החוקר של בותהתחיי מכתב .2

 .האוניברסיטה של רשמי נייר על ומודפס עמודים שני עד של בהיקף יהיה המכתב
 על ,הרקטור או האקדמי המזכיר של, הדקן של, המארחת האוניברסיטה של רשמי התחייבות מכתב .3

 ).matching( התואם הסכום כיסוי
 (רשימה בלבד). באנגליתקורות חיים ורשימת הפרסומים  .4
 (שני עמודים).  באנגליתתכנית עבודה קצרה  .5
 וכותרתם ,הממליצים בידי ישירות יישלחו, אחד כל עמודים שני עד, )בלבד שניים( המלצה מכתבי שני .6

)(subject המועמד שם את תכלול באנגלית:  
Recommendation Letter for Dr ________ ._______________  

 
 

  לידי םמועמדות את להגיש יםהמועמד על. תתבצע ישירות לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ההגשה
 .2021ביוני  30-עד ל של החומרים מלאהבהגשה  PostdocIL@academy.ac.il לכתובת שור שבע-בת' גב

 
, מתבקשים המועמדים להעביר )3(סעיף  האוניברסיטה של רשמיה התחייבות מכתבקבלת לתשומת לבכם, ל

, מכתב התחייבות רשמי של החוקר/היחידה shlomita@tauex.tau.ac.ilלמדור קרנות ומלגות, לכתובת 
ועמד את התחייבות האוניברסיטה, שעליו לצרף למסמכי המארח/ת, על כיסוי הסכום התואם, ואנחנו נעביר למ

 הבקשה.
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