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 2021 להגשת מועמדות לפרס קרן פזי לשנתקול קורא 

הפניה הינה לנשים וגברים מטעמי נוחות בלבד. הקול קורא מנוסח בלשון זכר  :הערה

 כאחד.

 כללי .1

קרן פזי הינה קרן מחקר משותפת לוועדה לאנרגיה אטומית )וא"א( ולוועדה לתכנון   1.1

ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )ות"ת( אשר שמה לה למטרה לקדם את המחקר, 

רת כוח האדם המדעי בתחומים בעלי עניין לוא"א. לשם כך, תומכת שהידע המדעי והכ

סדות המחקר האקדמיים לבין חוקרים הקרן בשיתופי פעולה מדעיים בין חוקרים במו

 במרכזי הוא"א )הקריה למחקר גרעיני נגב ומרכז גרעיני שורק(.

 

כמו כן תומכת הקרן במחקרים משותפים של חוקרים  מגופים המוכרים כתלמ"י )תשתיות 

( הוא מו"פ בטחוני שלא למגזר העסקי, 80%לאומיות ומוקדי ידע(, שעיקר עיסוקם )לפחות 

הכשרת כוח לטכנולוגי או -אקדמיה, בתחומים אשר תורמים לידע מדעיעם חוקרים מה

 אדם אשר יכול להשתלב או לתמוך בנושאי המחקר של הוא"א.
 

 להלן המונח " מרכז" כולל את מרכזי הוא"א וגופי תלמ"י העונים לגדרה שלעיל.

 

פרסי "קר פזי" נועדו לתת מענה לצורך לפתח מצוינות במוסדות המחקר של הוא"א  1.2

ומוקדי התלמ"י. בפרט נועדו הפרסים לעודד את הדור הבא של החוקרים והחוקרות 

הם טכנולוגית של-הצעירים, קרי סטודנטים, להביא לידי ביטוי את המצוינות המדעית

 ותרומתם לתחומי המחקר השונים.

ברוטו ₪  10,000במסגרת פעילות הקרן יוענקו בכל שנה תעודות ופרסי הצטיינות בסך   1.3

ת תכנית ד, סטודנטים לתארים מתקדמים המבצעים את מחקרם במסגרלכל אח

 )עד ארבעה סטודנטים בשנה(.המחקרים השנתית של הקרן 

כתנאי להעברת סכום הפרס, על הזוכים שאינם עובדי מרכזי הוא"א או מרכזי תלמ"י 

 לפנות לרשויות המס ולהמציא אישור ניכוי מס במקור.

פי -בוועדת ההיגוי )ובאישור הנהלת הקרן(, עלבחירת הסטודנטים הזוכים תיעשה  1.4

ס עודות וההכרזה על הזוכים תעשה בטקקריטריונים המפורטים במסמך זה. חלוקת הת

 חגיגי שיתקיים בחסות הות"ת והוא"א.

אנו מבקשים לקבל הצעות למועמדים לפרס "קרן פזי" העונים על הדרישות המפורטות  1.5

 .3-ו 2בסעיפים 

ליך ההגשה והבחירה( . תאריכים חשובים )לתה3ה מובאות בסעיף הנחיות מפורטות להגש  1.6

 .5מופיעים בסעיף 

 

 הפרסדרישות סף לקבלת  .2

הפרסים יוענקו לסטודנטים וסטודנטיות לתארים מתקדמים, שעבודת המחקר שלהם  2.1

 .נתמכת באופן מלא או חלקי על ידי קרן פזי
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ניתן להגיש מועמדות לפרס לכל היותר שתי פעמים, בתנאי שבהראשונה המועמד/ת לא  2.2

 נבחר/ה לקבל את הפרס. 

תינתן עדיפות לסטודנטים/ות לתואר שלישי שהגישו את חיבור התיזה. ניתן להגיש  2.3

 מועמדות לפרס עד שנה לאחר הגשת התיזה. 

 הגשת מעומדות  .3

כזי הוא"א או מוקדי התלמ"י או על ידי מוביל במרהידי החוקר -המועמדות תוגש על 3.1

 .החוקר המוביל במוסד האקדמי לפי הטופס בנספח א' לקול קורא זה

 רשימת המסמכים שיש לצרף לטופס הגשת המועמדות: 3.2

 חיים של המועמד.קורות  .א

פרסומים מדעיים של המועמד, כולל הצגות בכנסים, תוך סימון הפרסומים רשימת  .ב

 כת על ידי קרן פזי.עבודת המחקר הנתממהנובעים 

 תקציר המחקר, בעברית ובאנגלית, תוך דגש על החדשנות שבו. .ג

 פירוט תרומתו של המועמד לייחודיותו ולחדשנותו של המחקר. .ד

 שלושה מכתבי המלצה: לפחות .ה

 .מטעם החוקר המוביל באקדמיה 

 .מטעם החוקר המוביל במרכז 

 בחו"ל.ארץ או מטעם חוקר בלתי תלוי מהאקדמיה, ב 

להכין תיק אחוד כאשר העמוד הראשון הוא הטבלה שבנספח ותכולת התיק לפי יש  3.3

 הסדר המופיע בטבלה שבנספח.

 לפרסתהליך בחירת המועמדים  .4

מצויינותו ועל פי  2סטודנטים העומדים בתנאי הסף )סעיף יתבצע עבור  תהליך הבחירה 4.1

  .של הסטודנטהמדעית 

לקרן פזי. ועדת ההיגוי תבחר את בחינת בקשות הפרס תבוצע לאחר הגשת תיק מלא  4.2

הבקשות שיזכו לפרס על בסיס המלצות האחראים למו"פ במרכזים, חוות הדעת מהמוסד 

 .ותביא את החלטותיה לאישור הנהלת הקרן ,האקדמי

אין קרן פזי מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא. ביצוע ההתקשרות בהתאם ל"קול קורא" זה  4.3

 שא וקבלת כל האישורים הדרושים.מותנה בקיום תקציב מוסדר ומספק לנו

 תאריכים חשובים .5

 08.08.2021עד  -הגשת תיקי מעומדות 5.1

 31.08.2021 -פרסום החלטות הנהלת הקרן 5.2

 פרטי התקשרות:  .6

 .azi@iaec.gov.ilp -כל הפניות לקרן פזי, כולל ביצוע הגשות תיקים, יבוצעו דרך כתובת המייל
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 נספח א'
 

 *על ביצוע מחקר במימון הקרן בהצטיינותלפרס פזי טופס הגשת מועמדות 
 

 שם משפחה שם פרטי פרטי המועמד

  

  יחידה ארגונית

  שם המוסד האקדמי

  כותרת המחקר

 מסמכים מצורפים:

  קורות חיים

  רשימת פרסומים

  תקציר המחקר בעברית

  באנגליתתקציר המחקר 

  פירוט תרומת המועמד למחקר

 ממליצים:
 

 במרכז וא"א/מוקד תלמ"יהחוקר 

 _______     _____: _______________שם

 ___________יחידה: ______________

 

 החוקר במוסד האקדמי

 : ___________________________     שם

 יחידה: _________________________

 

 מטעם חוקר בלתי תלוי

 : ___________________________     שם

 _________________________מוסד: 

 

     

 תאריך  חתימה  ההצעהמגיש 

 
 

 הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפניה לנשים וגברים כאחד. :הערה*

 


