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 0181–8102ת הלימודים לשנ הגרעינית הפיזיקה בתחום

 כאחד גבריםלו לנשים מתייחס אך זכר בלשון מנוסח הקורא הקול *

 

 בתחום דוקטורט-בתר מלגותהקימה תוכנית  למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה

 התחום של האקדמית המצוינותלהרחיב ולבסס את  התוכנית מטרת .הגרעינית הפיזיקה

לצאת  המעוניינים מצטיינים צעירים ולחוקרים לסטודנטים תומיועד המלגות .בישראל

 גרעיניתה הפיזיקה בתחום ל"בחו החשובים המוסדות באחד דוקטורט-בתר השתלמותל

 ההמלגסכום  .ל"בחו הראשוןדוקטורט -ושזה להם הבתר, 8102–8102 האקדמית בשנה

 בפיזיקה למחקר כולה המוקדשת ל"בחו אחת מחקר לשנת תניתנהיא ו 001,111₪ הוא

 .שנתייםל המענק של פריסה לבקש יכולים הזוכים .גרעינית

 

 :הבאים בקריטריונים שעומדים מי מועמדותם את להגיש רשאים

 .בישראל קבע יתושב-

 את קיבלו אשר בישראל גבוהה להשכלה המוסדות מאחד יקהבפיז דוקטור תואר בעלי-

 הנמצאים סטודנטים וכן ,דוקטורט-ושטרם היו בהשתלמות בתר 8102 סבמר 0 לאחר התואר

 .8102 ביוני 0 לפני התואר את לקבל צפוייםו הדוקטור עבודת כתיבת של בעיצומה

 

 (:בלבד WORD או PDF בפורמט) שהגיל שיש מסמכיםה

 .(האקדמיה אתרמ להורדה ניתן הטופס) בקשה טופס .1

 .זהותה תעודת תצלום של .2

 אתרמ להורדה ניתן חיים קורות לכתיבת פורמט) פרסומיםה ורשימת חיים קורות .3

  .(זה פורמטרק ב לשלוח יש .האקדמיה

 טרם המאמריםאם ו ,הדוקטור עבודת על המבוססים המאמרים את לציין יש .4

   .יש לצרפם, פורסמו

 בנפרד שלחויי אשר (דוקטורטה ממנחה להיות חייב מהם אחד) המלצה מכתבי שני .5

 (.בהמשך מופיעה ל"דוא כתובת) קירמה מני ר"לד ישירות הממליצים על ידי

 קבלת את מאשרה ,ההשתלמות תהיה ובש מוסדב מארחה דעןממה מכתב .6

 בוצעיש המחקר תוכנית ואת בקבוצתו דוקטורט-בתר להשתלמות הסטודנט

 .במעבדתו

 (.עמודים שלושה עד) דוקטורט-בתרהשתלמות הל המוצעת המחקר תוכנית .7
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  מועמדות להגשת המועד האחרון

 .8102 סמרב 0 ,חמישי יום

 הזוכים על החלטה

 .מדעית מצוינות של קריטריונים לפי האקדמיה מטעם העדובו תיעשה הבקשות הערכת

 .8102 באפריל 02 יום עד בעניינם ההחלטה על למועמדים ישירות תודיע האקדמיה

   :המועמדים לב לתשומת

-הבתר השתלמותאת  מארחש דעןהמ לידיעתו של המלגה תנאיאת  תמסור האקדמיה

 אולם .המלגה תקופת במהלך נוספת בעבודה לעבוד שלא מתחייב המלגה מקבל .דוקטורט

 ,לשנה דולר 01,111 על יעלה שלא בסכום נוסף ממקור מלגה לקבל רשאים מועמדים

  .הגרעינית הפיזיקה בתחום המחקר לעבודת זמנו כל את מקדיש שהחוקר ובתנאי

 הערות

 זכאים אינם ומעלה דולר 440444 של סכום אחרים ממקורות שמקבלים מועמדים 

 זוכים הם וכאשר אם לאקדמיה להודיע נדרשים המועמדים .האקדמיה מטעם למלגה

 .נוסף ממקור במלגה

 התקדמות את המפרט שנתי דוח קירמה מני ר"דל לשלוח מתחייב המלגה מקבל 

  .המחקר

 יוני חודשהחל מ דוקטורט-הבתר השתלמות את ולהתחיל המלגה את לקבל אפשר 

 .2412 דצמבר חודשמ יאוחר ולא ,2412

 ל"בחו ראשון דוקטורט-לבתר ורק אך תשמש המלגה.  

 את להגיש אינם רשאים ל"בחו לומדיםה דוקטורנטיםו דוקטורט-חוקרים אחרי בתר 

 .מועמדותם

 נו ישראלי אוניברסיטאי במוסד קבועה משרה בעל מועמד את  להגיש רשאי אי

 .ומועמדות

 

 :נוספים פרטים לבירור קשר ואיש המועמדות הגשת אופן

 :לא ישירות ,PDF או WORD בפורמט ,ל"בדוא תוגש למלגה מועמדות

 הטבע למדעי החטיבה רכז ,קירמה מני ר"ד

 למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה
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