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 קול קורא 

שבע דה רוטשילד-לקרן בת בקשותלהגשת   

מלגות אהרן ואפרים קציר לקבלת  

 

תכנית מלגות אהרן ואפרים קציר  את הקימהשבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל -קרן בת

 .במדעי הטבע וההנדסהצעירים מלגות השתלמות לחוקרים ישראלים  שתעניק

מדעי הטבע וההנדסה תחומים החדשים של רים במטרת התכנית היא לקדם ולפתח חוקרים צעי

שיתרמו למדע  חדשניותבחזית המדע העולמי ולהקנות להם דרכי חשיבה ועשייה אחרים שובתחומים 

 .בישראל

או /ו MD, לחוקרים בעלי תואר דוקטור וענקותמ, למלגה ב"ארהדולר  0,555בסך מרבי של , המלגות

PhD, תואר לימודיהם לדים לסיים את העומ לתלמידי מחקרשנים מעת קבלת התואר וכן  05 עד

לכיסוי הוצאות נסיעה , במעבדות מובילות בעולם כולו חודש אחד עד חודשייםולתקופה של , דוקטור

 .ושהייה בלבד

 את המלצותיה מגישהאת הבקשות ובוחנת שבע דה רוטשילד -ר קרן בת"יו ועדה מקצועית בראשות

 .לחבר היועצים של הקרן

 בקשות .בכל שנה ביוני 1-בנובמבר וב 1-ניתן להגיש ב קציר בקשות למלגות אהרן ואפרים

 .אוטומטית למועד הבא יועברו כל אחד מהמועדים האלהשיוגשו לאחר 

 

 

 : ניתן להוריד הנחיות מפורטות מאתר האקדמיה שכתובתו

www.academy.ac.il 

, שבע דה רוטשילד-קרן בת, שבע שור-בת' אל גבבלבד אלקטרוני הבדואר יש לשלוח הבקשות  את

   batsheva@academy.ac.il: זו לכתובת, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 


