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    203.68מלג 
 

 לוריאל ישראל -מלגות אונסקו
  2015למדעניות צעירות במדעי החיים 

 
I. תבחינים להגשת המועמדות 
 

מעוניינים לקדם מדעניות צעירות  והוועד הישראלי לאונסקו "לוריאל ישראלחברת "
 .2015לשנת מחקר מלגות שתי ויעניקו  ,בתחום מדעי החיים

 
 דרישות התנאים להגשה .1

  (1980לינואר  1 :קובעלידה תאריך )  .35עד  –גיל המועמדת  . 
  בעלות תוארP.h.D  ( יום שנים מ 4עד)מי  או דוקטורנטיות-פוסט ,קבלת התואר

  .Ph.D מתקדם של מחקר לקבלת תואר בשלב שנמצאת

 שלה לצורך קבלת תואר מחקר ההצעת מי ש Ph.D אושרה ע"י המוסד האקדמי בו
 היא לומדת.

 
 כל אחת. ₪  50.000מלגות בסך שתי  תוענקנה: גובה מלגה .2
 
-מדעי החיים )ביולוגיה, ביוכימיה, ביוטכנולוגיה, חקלאות, רפואה, ביו תחומי לימוד: .3

 .פיזיולוגיה(רפואה, רוקחות ו
 
לא יתקבלו הצעות מחקר הקשורות לניסויים בבעלי חיים או  דרישות אתיות: .4

 העוסקות בתחום הקוסמטיקה.
 

 אש צוות המחקר  נוכחי של החוקר/ת.מכתב המלצה מר דרישות ותנאים ספציפיים: .5
 

 באנגלית. להצעה יש לצרף את המסמכים הבאים .6

      .הצעת מחקר  6.1

 קורות חיים. 6.2

  .Ph.Dלימודים לקראת אישור הוועדה לתואר שלישי על או Ph.D אישור על תואר  6.3

  .רשימת פרסומים 6.4

 

 -עמודים בלבד( בהתייחס ל 1-2הצעת המחקר )    .7
ההצעה צריכה  .המחקר המוצע תורם למדעי החיים )חדשנות, מקוריות( מדוע •

 תמשך.לשכנע שהידע התיאורטי/פרקטי הנדרש יהיה לתועלת מחקרית באופן  מ
 .התוצרים המצופים של המחקר םמה •
 .מתודולוגיה של המחקרתקציר ה -  איך •
 .)מועד התחלה וסיום(לו"ז לביצוע המחקר  - מתי •
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מועד, או מועד משוער אונסקו על הוועד הישראלי ללהודיע למזכירות בפרס על זוכות  .8
 .מוסד האקדמי בו הן לומדותתואר מטעם השל קבלת ה

 

 הזוכות בפרס.מי תהיינה ת יקבע ומדעניות ישראליהמורכב משופטות חבר  .9
 

   .בטקס חלוקת הפרסים במועד שייקבע ע"י המארגניםישתתפו הזוכות  .10
 
 

 לכתובת בדוא"ל בלבד    17.9.2015-מועד הגשה: עד ה .11
hedvaamar@education.gov.il  

 
 

II. לנוחיותך להלן מבנה הגשת המועמדות 
 .יש לציין על כל מסמך שם המועמדת ופרטי התקשרות )טלפון, פקס, פלאפון, דוא"ל(

 
 .קורות חיים*1

 שורות באנגלית  עם תמונת פספורט. 10א. יש להגיש תקציר של  עד 
  .ורשימת פרסומים כמקובל באקדמיה  CVב. יש להגיש  קורות חיים   

  
 עמודים בלבד(* 1-2המחקר ) . הצעת 2

 .א. הצעת המחקר  צריכה להיות תמציתית ומדויקת
ב. יש להסביר בקצרה  כיצד  ההצעה רלוונטית למטרות אונסקו )ניתן לעין במסמכי   

 . )www.unesco.org/scienceהמדיניות של  מטה אונסקו  באתר  
 
 (*2ת ).המלצו3

 .כיוםחברה המועמדת בה א. יש להציג  המלצה מהחוקר  הראשי של קבוצת  המחקר  
של המועמדת,  המדעית הים המכירים את  עבודתנוספב.ניתן  להציג  המלצות  מחוקרים 

 .או מהמעבדה בחו"ל אליה התקבלה
 
 .פרסומים*4

 .א. יש להכין רשימת פרסומים מדעיים  כמקובל  באקדמיה
 יבלת  פרסים  ישראליים או בינ"ל.אם קיין בקורות חיים ביש לצב. 

 
לכתובת  אחד PDFכקובץ יש  להגיש בדוא"ל   4-1*  את המידע בסעיפים 

hedvaamar@education.gov.il 2015בנושא הגשת מועמדות למלגת לוריאל לציין , ו 
 .של המועמדת מלאה םשהאת ו
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 לוריאל בישראל-מלגות אונסקו
 שאלות ותשובות

 
 בדרישות הבאות:  תעומד הינךלהגיש בקשה בתנאי ש ניתן

 
  *הזכאות להגשת בקשה למלגה .1

 במועד קבלת המלגה  שנים 35שלא ימלאו לה כל מדענית צעירה  -
 שנים מקבלת הדוקטורט  4עד  -

 לדוקטורט בשלבי סיום.תלמידת מחקר  -

 מדענית הגרה בארץ ולמדה באחד ממוסדות להשכלה גבוהה בארץ.  -

 אין הגבלה על מספר המועמדויות ממוסד אקדמי ספציפי. -
 גובה המלגה  .2

 ₪.  50.000תוענקנה שתי מלגות, כל מלגה בסך  -
 מטרות המלגה  .3

ר והן המלגה נועדה לאפשר קידום למדענית צעירה בתחילת דרכה הן לצורכי מחק -
 לצורכיה האישיים ולפי שיקול דעת הזוכה.

 לא נדרשת חלוקה תקציבית. -
 מגבלות המלגה .4

 המלגה מועברת למוסד האקדמי בה לומדת / למדה המדענית -
 על המלגה לא חלים הוצאות תקורה. -

 המוסד האקדמי יעביר ישירות לזוכה את המלגה -

 המלגה אינה מתחלקת עם קבוצת המחקר הנוכחי של הזוכה בה -

 מלגה אינה באה במקום מענק מחקר או מלגות אחרות בהן זכתה החוקרת.ה -

 מועד הגשת ההצעה  .5

הודעה מפורסמת כל שנה ברשויות המחקר ובאתר האינטרנט של הוועד הישראלי  -
 .www.education.gov.il/unescoלאונסקו 

 המלגה מוענקת על מחקר נוכחי או עתידי  .6

 המלגה מוענקת הן למחקר נוכחי והן לעתידי, כולל פוסט דוקטורט. -

 המגבלות על המחקר   .7

לא יהיה  כרוך בניסויים בבעלי חיים או בתחום   שיתבצעאו  המתבצעהמחקר  -
 הקוסמטיקה.

 דו"ח על ביצוע המחקר הגשת   .8

 יש להגיש דו"ח סופי בלבד למזכירות הוועד  הישראלי לאונסקו -

 

 

                                           
 על כל מסמך יש לציין שם המועמדת ופרטי התקשרות )טלפון, פלאפון, דוא"ל ופקס( *
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 באיזו שפה להגיש הבקשה למלגה? .9

את הבקשה, כולל הצעת המחקר וכן מכתב המלצה מטעם ראש קבוצת המחקר  -
יש לציין על כל מסמך  שלך, רשימת פרסומים וקורות חיים יש להגיש רק באנגלית.

 שם המועמדת.

 עמודים בלבד. 1-2יש להגיש הצעה בת  .10

 קורות חיים ופרסומים יש להגיש כמקובל באקדמיה. -

אחד לכתובת דוא"ל  PDFההמלצות יוגשו יחד עם ההצעה שתוגש בקובץ  -
hedvaamar@education.gov.il  

 אפון וכתובת מגורים(נא להעביר פרטי התקשרות )דוא"ל/טלפון/פל -
יש לצרף אישור על קבלת תואר דוקטורט  -אישורים שצריך לצרף לבקשת המלגה   .11

 /או אישור על לימודים לקראת סיום תואר הדוקטורט.
 אופן הגשת הבקשה למלגה   .12

  v.ilhedvaamar@education.goיש  להגיש באמצעות דוא"ל  -

ועליו לכלול את  ההצעה, קורות  PDFעל הקובץ להיות בפורמט  -פורמט ההגשה  -
חיים ופרסומים והאישור על דוקטורט או האישור על לימודי דוקטורט וכן 

 ההמלצות כקובץ אחד.

 

 הקשר בין הצעת המחקר לאונסקו .13

על הצעת המחקר להסביר כיצד ההצעה יכולה לתרום או תורמת למדעי החיים  -
 דשנות ומקוריות( וכן להציג מהם התוצרים הצפויים.)ח

הצעת המחקר הנוכחית או העתידית תהיה באחד מהתחומים הבאים ; מדעי  -
החיים,  ביוכימיה, ביולוגיה,  ביוטכנולוגיה, כימיה, חקלאות, רפואה , רוקחות , 

 רפואה-ביו

 השיפוט  .14

מדת מקבלת ניקוד השיפוט מתבצע ע"י חבר שופטות בכירות בתחומי המדע וכל מוע -
 על ההצעה. המועמדת שזוכה בניקוד הגבוה ביותר זוכה במלגה.

 .על הזוכה בפרס להשתתף בטקס חלוקת המלגות במועד שיקבע ע"י המארגנים .15
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