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להגיש בקשת תמיכה בשיתופי  ים בעמותה\החברותים \מזמינה סטודנטיות ,)להלן העמותה(העמותה לזואולוגיה בישראל 

 אוניברסיטאיים בארץ ובעולם בהובלתם. מטרת תמיכה זו היא לעודד סטודנטים להתערות בקהילה המדעית הרחבה-ביןפעולה 

  בגרות אקדמית ועצמאות מחקרית. ולרכוש 

פעולה בין לפחות שני מוסדות  ש"ח, עבור מחקר שיתקיים כשיתוף 2000יקבלו מימון עד תקרה של שייבחרו מחקר ההצעות 

משני המוסדות. הכספים יכולים לשמש עבור רכישת ציוד  או בעולם, בהובלה של סטודנטים ובליווי של חוקרים אקדמיים, בארץ

 מחקר וכיסוי הוצאות נסיעה. התמיכה אינה יכולה לשמש עבור מלגות או שכר. 

לאור ייצוגן  .הפרויקטשיתוף הפעולה צריך לכלול לפחות שני סטודנטים, אחד מכל מוסד, אשר מובילים יחד את יש להדגיש כי 

 הנמוך של סטודנטיות בבקשות שהוגשו בשנה שעברה, מובעת בזה קריאה לעודד את השתתפותן בבקשות השנה.

 ד"ר אור שפיגל( –העמותה )יו"ר ועדת השיפוט ועד בקשות יטופלו וייבחנו על ידי חברי תהליך השיפוט: 

בהתאם בהתאם להימצאותם של מועמדים ראויים ו ,לבקשה₪  2000במימון של עד  העמותה תעניק מספר פרסיםתקציב: 

יימצאו מתאימות על ידי לא למשאבים התקציביים העומדים לרשותה. עם זאת, במצב בו כל ההצעות אשר יוגשו לעמותה השנה 

 תמיכה השנה. את העמותה להחליט לא להעניק  עשויהחבר השופטים, 

 להיות חברים בעמותה: מגישים חייבים זכאות

 הסעיפים הבאים: כלבקשות התמיכה חייבות לכלול את  הנחיות להגשה:

אופן  ,חשיבותה והשלכותיהשיטות, , מטרות, מדעי רקע החלקים הבאים: תכלול אתש( עמודים 3הצעת מחקר )עד  .1

, לוח זמנים פירוט תקציביקר לסטודנט המגיש, תרומת המח תוצאות ראשוניות או צפויות ומשמעותן, שיתוף הפעולה,

 משוער.

 המוסדות המעורבים. משני מכתבי תמיכה משני החוקרים המלווים,  .2

)במידה  אישור בכתב מהמנחים לתואר של הסטודנטים המגישים, במקרה שהחוקרים המלווים בהצעה אינם המנחים .3

 .תואר ראשון(מלסטודנט באישור ומדובר בסטודנטים לתארים מתקדמים, אין צורך 

 ורות חיים של הסטודנטים המגישים.ק .4

 פירוט מקורות מימון נוספים למחקר, אם ישנם כאלה. .5

 מיום קבלת התקציב. המחקר המוצע צריך להיות עד שנה משך: המחקרמשך 

התוצאות ודו"ח כספי מפורט של של כולל סיכום שח סופי קצר "יש להגיש דום קבלת התמיכה ומי חודשים 12לאחר : דיווח

 bergerod@bgu.ac.ilטל, -לגזבר האגודה, ד"ר עודד ברגר. הדו"ח יוגש שיתוף הפעולההוצאות 

לד"ר אור שפיגל,  2021 מאיל 15דואר אלקטרוני עד לתאריך אמצעות יש להגיש את הבקשות במועד להגשה: 

orrspiegel@tauex.tau.ac.il  

 .2021י נעד אמצע יו תשובות לבקשות יינתנו

 באתר האינטרנט של העמותה לזואולוגיה בישראל: גם מפורטות ההגשה שלהלן הנחיות 

https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc 

סטודנטים שאינם חברים בעמותה לזואולוגיה בישראל המעוניינים להגיש בקשה נדרשים למלא טופס רישום לעמותה. הטופס 

 https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc/forms נמצא בקישור:

טל, המחלקה -ש"ח )דמי חבר לסטודנט( יש לשלוח לגזבר העמותה, ד"ר עודד ברגר 100את הטופס יחד עם המחאה על סך 

 bergerod@bgu.ac.il , דואל:8499000 גוריון-נים לחקר המדבר, מדרשת בןלאקולוגיה מדברית, המכו

 בברכה,

 ועד העמותה לזואולוגיה בישראל

 [  ]* קול קורא לתמיכה בהשתתפות בכנסים בחו"ל יצא כאשר הנסיבות תאפשרנה
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  העמותה לזואולוגיה בישראל  
The Zoological Society of Israel 

- Call for Applications -  

Supporting Collaboration among Students 

The Zoological Society of Israel (hereafter the Society) seeks to encourage local and international collaborations 

among its student members, in order to enhance their exchange of views and disseminate their research within the 

zoological community at large. The Society will provide moderate support (up to NIS 2,000) for collaborations 

between student-members and students from other research institutes in Israel or abroad. Collaboration between 

students must be accompanied by supervisors in both the participating institutions. The allotted funds can be used for 

equipment, research costs, and travel expenses, but not for salaries or scholarships. Awardees are requested to note 

the support of the Society in their theses/published articles.  

In light of the few applications of female students last year, we encourage their participation in this year's 

applications. 

Review process: Applications will be handled and reviewed by a committee (Chair: Dr. Orr Spiegel)   

Budget: Up to NIS 2,000 (depending on the number of approved applications and the Society resources). Note that the 

society may decide not to grant support this year in the case of no suitable application.  

Eligibility: Applicants must be members of the Society 

Guideline for submission: The application should include all of the following items: 

a) Research proposal (not exceeding three pages) presenting the following sections: Scientific background, 

Aims, Methods, Importance and implications, Mode of collaboration, Preliminary or Expected results and 

their significance, research contribution to the student, Detailed budget, Timetable. 

b) Letters of support from the project supervisors of both participating institutions. 

c) Graduate students should include a letter from their thesis supervisor, if different from the project supervisor. 

d) Curriculum vitae of each participating student 

e) Additional sources of funding for the proposed project/collaboration. 

Research period: The duration of the proposed study should be up to one year, starting on the date the support begins. 

Reports: A short final report should be submitted after 12 months, including a summary of the results and a detailed 

financial report of the collaboration expenditure to the treasurer of the Society, Dr. Oded Berger-Tal, 

bergerod@bgu.ac.il 

Deadline for submission: Applications should be submitted via e-mail by May 15
th

 2021 to Dr. Orr Spiegel 

orrspiegel@tauex.tau.ac.il. 

Awardees will be announced by mid-June 2021.  

 

Detailed instructions for submitting the application can also be found on the website of the Zoological Society of Israel:  

https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc/procedurecolab 

Students who are not members of The Zoological Society of Israel who wish to apply must complete a registration 

form for the society. The form is at the link: 

https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc/forms 

The form together with a check for NIS 100 (student membership fee) must be sent to the Society's treasurer, Dr. 

Oded Berger-Tal, Department of Desert Ecology, Desert Research Institutes, Midreshet Ben-Gurion 8499000, email: 

bergerod@bgu.ac.il 

[*Call for Applications for support for participation in conferences abroad came out when circumstances allowed  [  
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