
 
 

 מידע שימושי 

 
  )מל"ג( המועצה להשכלה גבוההאתר 

 )ות"ת( והוועדה לתקצוב ותכנון

 http://www.che.org.il/    

 (:I-CORE) מרכזי המצוינותאתר תכנית 

 core.org.il/-http://www.i 

 אשת קשר: ליאת מעוז, מנהלת התכנית,

 core@che.org.il-i  
 

 למרכז הקשר לשילובפרטים והרשמה 

, האקדמיה הלאומית למדעים: באקדמיה

http://www.academy.ac.il/ 

 שבע שור, מנהלת המרכז, -אשת קשר: בת

 center@academy.ac.il-contact  

 התכנית הלאומית להשבת אקדמאים

http: //www.israel-braingain.org.il/    

 30-2118135טלפון: 

   braingain.org.il-info@israel אימייל

 

צעירים  לקליטת חברי סגל מלגות אלון

 מצטיינים

http://che.org.il/?page_id=716   

ערבים  לקליטת חברי סגל מלגות מעוף

 מצטיינים

http://che.org.il/?page_id=718   

 התכנית הלאומית לננוטכנולוגיה

http://www.nanoisrael.org   

 מרכז לחקר הים התיכוןה

אברהם, ראש  -פרופ' צבי בן ראש המרכז:

  למדעי הים באוניברסיטת חיפה. ה"סבי

  medcenter@niv.haifa.ac.ilמייל: אי
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 חדשניים כח מקורות פיתוח י"ע דלק לתחליפי מרכזה

 חשמלית להנעה

  אילן-פרופ' דורון אורבך, ברראש המרכז: 

aurbach@mail.biu.ac.il 

 

Bio Abroad :רשת מקצועית ופורטל קישור למדענים 

ורופאים ישראלים השוהים  בתחום מדעי החיים

    /http://www.bioabroad.org.il: בחו"ל

 

, המשרד לקליטת העלייההמרכז לקליטה במדע, 

http://www.moia.gov.il/Moia_en/Scientists/ 

AbsorptionCenter.htm  

ISERD : :המנהלת הישראלית למו"פ האירופי

http://iserd.org.il/    
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 דוקטורט בחו"ל-רשימת קרנות לסיוע במימון פוסט

 )רשימה חלקית(
 

 דוק בחו"ל:-קרנות ישראליות לסיוע לפוסט

 

 

  

 

מי 

מגיש/ה 

 מועמדות

תאריך 

 אוכלוסיית יעד הגשה

מס' מלגות 

 בשנה

גובה 

מלגת 

 בסיס

סיוע נוסף ו/או 

 התחייבות נדרשת

 מלגות

 ת"ות

-לבתר

דוקטורנטיו

 מצטיינות ת

אונ' המחקר 

 בארץ
.1.01.1 

 מצטיינות דוקטורנטיות

 המחקר מאוניברסיטאות

 בישראל

.0 

000000 $

לשנה0 למשך 

שנתיים לכל 

 היותר

 לסיוע מיועדת המלגה
0 מחיה הוצאות במימון
 למלגאית טיסה כרטיסי

 ולמשפחתה
 מעבר בגין והוצאות

 ל"לחו המשפחה

עמיתי 

 רוטשילד

מוסד 

 אקדמי
N/A 

 בוגרי אונ' ישראליות; 

 לאחר קבלת הד"רשנים  1עד 

 .0 במדויקים 

 6 בחברה ורוח 

שנה ראשונה0 

100,00$ 

 + לבני זוג וילדים

 +מענקי נסיעה

עד -* מלגות נוספות

1,0000$ 

 ינוארעד  המועמד/ת פולברייט

עד שנתיים לאחר קבלת 

 לארה"ב;הד"ר; 

 ; ,1עדיפות לבני גיל עד 

.6 
שנה ראשונה0 

100,00$ 

 + ביטוח בריאות

 בחו"ל; נדרש מימון נוסף

התחייבות לשוב לארץ 

 לשנתיים לפחות

ISEF המועמד/ת 

 ההרשמה

 ה"ללשנ

00.1-00.2 

 נפתחהטרם 

מעוטי סטודנטים מצטיינים 

יכולת כלכלית, רקע 

מנהיגותי -חברתי

 ; מהפריפריה

בוגרי צבא או שירות לאומי; 

 ד"ר מהארץ

 בשנה ,-2עד 
$ 00000.עד 

 לשנה

 נדרש מימון נוסף בחו"ל;

להאריך משנה עד ניתן 

 שלוש;

 התחייבות לשוב לארץ

קידום 

נשים 

במדע 

 )ויצמן(

 עד יוני המועמדת

 PhDמצטיינות שסיימו   נשים

במדעי טבע ומדויקים 

 בישראל;

 שנים אחרי קבלת הד"ר 0עד 

.0 

.,0000 $– 

0,0000$ 

 לשנה

למשך 

 שנתיים

גובה פרס לפי מצב 

 משפחתי;

 חובה לקבל מלגה נוספת

הקרן 

 לבריאות

 וסביבה

 המועמד/ת

 דצמבר 

 אפריל 

 )שני

 (מחזורים

חוקרים ורופאים המעוניינים 

להשתלם בתחומים הקשורים 

להשפעות זיהום סביבתי 

; בוגרי על בריאות האדם

 שנים מקבלתו 1ד"ר בארץ עד 

 2עד 
200000 $

 לשנה

 +לבני זוג וילדים

 +מענקי נסיעה

* מלגות נוספות עד 

1,0000$ 



 
 
 

 דוק בחו"ל:-לסיוע לפוסט קרנות בינלאומיות
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מי מגיש/ה 

 מועמדות

תאריך 

 הגשה

אוכלוסיית 

 יעד

מלגות 

 בשנה

גובה מלגת 

 בסיס

סיוע נוסף ו/או 

 התחייבות נדרשת

-אונסקו

 לוריאל

הזוכות 

בישראל 

תומלצנה 

 לאונסקו

לישראל: עד 

 מאי

; ,1נשים עד גיל 

שנים  2עד 

 מקבלת הד"ר

מכל  ,.

 העולם

מלגות בסך  0

כל ₪  01000,

 אחת

הזוכות במלגה הישראלית 

תומלצנה ע"י הוועד 

הישראלי לאונסקו לפרס 

לוריאל0 -בינ"ל של אונסקו

$ לכל 001000פריס )בסך 

 זוכה(1

HFSP 
מועמד/ת + 

 מוסד מארח
81.2.8.92 

חוקרים צעירים 

 2ביולוגיה; עד ב

שנים מקבלת 

עדפה ה הד"ר;

 למדינות חברות

 00.-כ
$ בשנה 2,0000

 שנים 1-ל

 +תמיכה למשפחה

 +תמיכה במעבר

Marie 

Curie 

מועמד/ת + 

 מוסד שולח

IEF 0מלגות 

IOF 0IIF: 

91.2.8.92 

 

: CIGמלגת 

92.1.8.92 

כולם; עדיפות 

 2לנשים; לפחות 

שנות מחקר 

במשרה מלאה או 

 EU 1ד"ר0 מחוץ ל 

N/A 

אלף  ,1.,עד 

 1יורו בשנה0 עד 

 שנים

 תמיכה למשפחה+

 +נסיעות

בשנה +התחייבות לחזור 

שלישית לישראל או 

 אירופה

Newton 
מועמד/ת + 

 מוסד מארח

עד אפריל 

למלגות 

מינואר שנה 

 שאחרי

חוקרים מצטיינים; 

צעירים; למוסדות 

 בבריטניה

40 

: לשנתיים

לשנה ₤ 020000

 למחייה

 +.0000 ₤

 למחקר

שנים:  0.עד 

מענק שנתי של 

60000₤ 

 +מענקי נסיעה;

+ מחויבות להמשך קשר 

 עם הקרן

NIH הזמן כל מועמד/ת 

רפואה0 ביולוגיה0 

מדעים והנדסה; 

 ,צעירים; עד 

שנים מאז קבלת 

ד"ר; למוסדות  

NIH  בארה"ב 

 00,-כ

220000$ - 

$ בשנה 00000,

 הראשונה; 

 הולך וגדל

 

JSPS 
המוסד 

 המארח

  ספטמבר

)להתחלה 

 באפריל(

 מאי 

)להתחלה 

 בספטמבר(

 )שני מחזורים(

כולם; צעירים; עד 

שנים מאז  ,

קבלת ד"ר; 

העדפה למוסדות 

 ביפן

 000-כ

$ 20,00-שכר כ

 לחודש; 

$ 00000.עד  

לשנה לשת"פ 

 בנ"ל;

 עד שנתיים

 +נסיעות

 00,00$+התמקמות 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מי 
מגיש/ה 

 אוכלוסיית יעד תאריך הגשה מועמדות
מלגות 

 בשנה
גובה מלגת 

 בסיס

סיוע נוסף 
ו/או 

התחייבות 
 נדרשת

LEIBNITZ-
DAAD 

המועמדים 
באמצעות 
 המוסדות

 מרץ
 0כולם; לגרמניה; עד 

  שנים מקבלת ד"ר
 יורו לחודש; 0.20.

  עד שנה

MINERVA המועמד/ת 
 ינואר 
 יוני 

 )שני מחזורים(

כולם0 צעירים0 לגרמניה; 
  שנים מקבלת ד"ר 2עד 

יורו  00100 – 00.00
 לחודש;

 שנים 3-,01

+סיוע 
 למשפחה

HUMBOLDT 
אנשי הקרן 

 בישראל
 בכל זמן

 2כולם0 לגרמניה; עד 
 שנים מקבלת ד"ר

 0-כ

 יורו לחודש 000,0
יורו  00.-00,+ 

 לחודש למחקר;
 שנים 0-,01

+סיוע 
 למשפחה
 +נסיעות

FYSSEN מרץ המועמד/ת 

 תחומים מסוימים
)פסיכו/נוירו0 

רכיאולוגיה0 א
111( ;  אנתרופולוגיה

0 ,1גיל במדעי הטבע עד 
 ;20אחרת עד 

 לצרפת

 

פוסט ראשון : 
 יורו 0,0000

פוסט מתקדם: עד 
 יורו; 000000

 שנים 0-.

 

CHATEAU 
BRIAND 

 ינואר המועמד/ת
מדעים והנדסה0 צעירים0 

לצרפת; מיד אחרי קבלת 
 הד"ר; לא לאזרחי צרפת

 
 יורו בחודש; 0002.

 לשנה בלבד
 +נסיעות

AXA 
המוסדות 
שבקשר 
 עם הקרן

 פברואר •
 מרץ •

 )שני מחזורים(

כולם0 צעירים; מיד אחרי 
קבלת הד"ר; למוסדות 

 שברשת
10 

 יורו לשנה; 600000
  שנתיים



 
 
 

 אתרי הקרנות למידע נוסף:
 

  http://www.fulbright.org.il/index.php?id=967 פולברייט

ISEF http://alumni.isef.co.il/Default.aspx?KPages=327 

קידום נשים 
 במדע )ויצמן(

http://www.weizmann.ac.il/midrasha/WomenInScience/index.html  

הקרן לבריאות 
 וסביבה

http://ehf.org.il/generalpage/דוקטורט-לפוסט-מלגות 

 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/unesco/mada/milgatunesko.htm  אונסקו-
 לוריאל

http://www.hfsp.org/funding/postdoctoral-fellowships  HFSP 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-now/open-calls/index_en.htm  Marie Curie 

http://www.newtonfellowships.org/the-fellowships.aspx  Newton 

https://www.training.nih.gov/postdoctoral/vf.asp  NIH 

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html#long  JSPS 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/15425-leibniz-daad-
research-fellowships-01/  

Leibnitz-DAAD 

http://www.minerva.mpg.de/fellowships/fellowships.html  Minerva 

http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html  Humboldt 

http://www.fondation-fyssen.org/bourseUS.html  Fyssen 

http://fitscience.wordpress.com/fellowships/chateaubriand/  Chateaubriand 

http://researchfund.axa.com/post-doctoral-fellowships  AXA 
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