
 

 

 
 

 ב פ"תשאייר ב הכ"
 2022מאי  ב 26

 לכבוד 
 , רקטור האוניברסיטה העברית בירושלים ברק מדינהפרופ' 

 הטכניון  , המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים,שמעון מרוםפרופ'          

 אביב  , רקטור אוניברסיטת תלמרק שטייףפרופ'          

 מכון ויצמן למדע , דוקטורט-כנית בתרויו"ר ת, מייק פיינזילברפרופ'          

 גוריון בנגב -, רקטור אוניברסיטת בןחיים היימספרופ'          

 אילן - , רקטור אוניברסיטת בראמנון אלבקפרופ'         

 , רקטור אוניברסיטת חיפה אלרואי גור 'פרופ        

 בשומרון  אוניברסיטת אריאל , רקטור אלברט פנחסובפרופ'  

 פרופ' ורדה ליברמן, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, אוניברסיטת רייכמן 

 משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה הפרופ' גיא מירון,  

 
 נכבדיי, 

 2024-2023קול קורא לשנת הנדון: 
דוקטורט מחו"ל-כנית מלגות הצטיינות לחוקרי בתרות  

Excellence Fellowship Program for International Postdoctoral Researchers 
 

יוענקו עד    דוקטורט זרים בישראל.-מלגות הצטיינות לחוקרי בתרכנית  ושל ת שי  שיהאקדמיה מודיעה על המחזור ה
הידע.  סכום   מכל תחומי  מצטיינים דוקטורט, כל אחת לתקופה של שנתיים, לחוקרים צעירים  -מלגות בתר  יםעשר

והאוניברסיטה המארחת   STEM  -במקצועות ה  לכל שנה. האקדמיה תממן מחצית מהסכוםש"ח    160,000המלגה היא  
במדעי הרוח והחברה האקדמיה תממן    (.real matchingתעניק למלגאי את המחצית השנייה לפחות כסכום תואם )

( תואם  כסכום  לפחות  הנותר  הרבע  את  למלגאי  תעניק  המארחת  והאוניברסיטה  מהסכום  רבעים   realשלושת 

matching.)  .מינהל האקדמיה יעמוד עמכם בקשר בכל הנוגע לנוהלי הדיווח וההתקשרות 
 

 לסכום שיעלה במידה בולטתהמלגה  ל את סכום מוזמנות להגדיאף הן ו ,לא יגבו תקורה מהמלגותהאוניברסיטאות 
 דוקטורט הסטנדרטית אצלן כדי להדגיש את מצוינות הזוכים. -הבתר  מלגת  זה שלעל 

 
 בהגשה מלאהשבע שור,  -המועמד לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, לידי גב' בת  מאת  ישירההיא  הגשה  ה

לכלול  דוא"ל  . על כל משלוח  ForeignPostdoc@academy.ac.il לכתובת    ,2202  באוקטובר  1-עד לשל כל החומרים  
 ( באנגלית הכוללת את שם המועמד:Subjectכותרת )

"Recommendation Letter for Dr. __________" או "Application Material for Dr. _____________ ." 
 

 . בלבד הצטיינותתבחר את הזוכים על בסיס  הלאומית הישראלית למדעים האקדמיהה של  ועד
 

 בכל התחומים האקדמיים.,  וסאמריטחברי סגל  , כולל  המוסד  לכל חוקרים בהקדם  קול הקורא  הנודה לכם על הפצת  
 

 ,קיץ נעים ובריאבתודה ובברכת 

 
 יו"ר  ,שגב (מוטימרדכי )מחקר פרופ' 

 דוקטורט מחו"ל -הצטיינות לחוקרי בתרכנית מלגות ות
 

 , נשיא האקדמיה דוד הראלפרופ'  העתק: 
   כניתוהתמרכזת שבע שור, -גב' בת             

mailto:ForeignPostdoc@academy.ac.il

