
קול קורא להגשת בקשות לתמיכה בהשתתפות בכנסים / סדנאות / קורסים בחו"ל עבור 

 סטודנטים לתארים מתקדמים חברי העמותה לזואולוגיה בישראל

English follows 

 שלום לכולם,

להגיש בקשת  החברים בעמותההעמותה לזואולוגיה בישראל מזמינה סטודנטים לתואר שני ושלישי 

החודשים  12 –כנסים בחו"ל המתוכננים להתקיים ב  / קורסים / תמיכה להשתתפות בסדנאות

באתר האינטרנט של  יש(. הנחיות מפורטות להגשת הבקשה ממועד ההגשההקרובים )שנה 

 m/isrzoosoc/procedurewshttps://israelzoosociety.wixsite.co העמותה לזואולוגיה בישראל:

בהתאם להימצאותם של מועמדים ראויים  ,ש"ח( 2000כ )עד פרסים מספרהעמותה תעניק 

 ולמשאבים התקציביים העומדים לרשותה. 

 20ה. החלטות תתקבלנה לכל המאוחר עד 2022 מרץל  31הבקשות הוא הלהגשת  סופיתאריך 

 . 2022 מאיב

והעומדים  החברים בעמותה לזואולוגיה בישראלרשאים להגיש מועמדות לפרס זה סטודנטים 

 באמות המידה הבאות: 

 ג. "מוסדות המוכרים על ידי המלאחד מהי ב. סטודנטים הרשומים ללימודי תואר שני ושליש1

  תו ולא זכה רשאי להגיש בקשה נוספת בשנים שלאחר מכן.ו. סטודנט אשר הגיש את מועמד2

לא יכול להגיש בקשה כל עוד הוא לומד לאותו התואר בו למד כאשר זכה,  . סטודנט שזכה בפרס3

 .בזמן לימודיו לתאר שלישי רשאי להגיש מועמדותו שובהוא אר שני ובזמן לימודיו לת אך במידה וזכה

 

 : בקישור הזהוזמין  את הפרטים הבאים כולל( google docs)טופס הרישום 

 שם הסטודנט  •
 תלמיד לתואר שני/שלישי  •
 הנוכחי לתואר הלימודים החלו בה השנה •
 אה להתקשרות כולל דואר אלקטרוני כתובת מל •
 ותאריךסדנה  / שם הכנס/ קורס •
   עבור כנס בלבד )התקציר שנשלח למארגני הכנס(  –תקציר  •
 ם עתידו המדעי ומחקרו של המועמד הסבר כיצד הכנס/קורס/סדנה יתרמו לקידו •
 סדנה/קורס, הוצאות לינה ואש"ל( /פירוט הוצאות צפויות )כרטיס טיסה, דמי הרשמה לכנס •
  )הצמדת קובץ( קורות חיים •
 ממוצע ציונים בתואר ראשון ושני  •
כולל מימון  )שכבר קיימים או בקשות שהוגשו,לנסיעה פירוט מקורות מימון נוספים  •

 וסכומם ( אוניברסיטאי

מכתבי המלצה )כשאחד המכתבים אינו  שניגם נדרשים  לקורות החייםבנוסף לטופס ו, כמו כן

 ניתן למצוא באתר האינטרנט של העמותה לזואולוגיה בישראל:טופס המלצה מהמנחה(. 

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

ד"ר אור שפיגל  השיפוט, תליו"ר ועד ישירות ישלח ע"י הממליץ הטופס

(.ilorrspiegel@tauex.tau.ac) . 

 העמותהגזבר ל דו"ח כספיכמקובל בכל מוסד אקדמאי בארץ, עם החזרה ארצה על הזוכה להגיש 

העמותה יכלול פירוט הכנסות )מפרס הדו"ח  (bergerod@bgu.ac.ilטל )-עודד ברגרפרופ'  ,לזואולוגיה

בצירוף קבלות מתאימות: כרטיס טיסה, השתתפות והוצאות )ומלגות נסיעה אחרות במידה והתקבלו( 

https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc/procedurews
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9aVJKRUJhP-LP-AqA9l1ubWWe24ng1PYq6Se-GOUmhNzmew/viewform?usp=sf_link
https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc/forms
mailto:orrspiegel@tauex.tau.ac.il
mailto:bergerod@bgu.ac.il


 . (בכנס, הוצאות לינה ואש"ל

 

סטודנטים שאינם חברים בעמותה לזואולוגיה בישראל המעוניינים להגיש בקשה נדרשים למלא טופס 

 https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc/forms . הטופס נמצא בקישור:רישום לעמותה

טל -עודד ברגר פרופ', לזואולוגיה גזבר העמותהלאת התשלום והטופס יש לשלוח 
(bergerod@bgu.ac.il) 

 כה,ברב

 ועד העמותה לזואולוגיה בישראל

  

https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc/forms
mailto:bergerod@bgu.ac.il


Call for applications:  

Graduate students support in taking part in scientific 

meetings/workshops/ courses abroad. 

The Zoological Society of Israel is inviting graduate students (MSc and PhD) 

members of the society, to apply for a financial support in taking part in 

scientific meetings, workshops, or courses which will be held abroad during 

the coming year (up to 12 months from the submission deadline). Detailed 

instructions can be found in the Society internet site: 

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

(Hebrew only for now, sorry) 

The Society will award several grant applications (each at a sum of up to 

2,000 NIS) depending upon the financial availability.  

The last day for applying is March 31, 2022. Results will be available no later 

than May, 20th. 

 

The candidate should: 

• Be a member of The Zoological Society of Israel  

• Registered as MSc or PhD student. 

• Had not been granted by the Society during the studies to the current 

academic degree. A PhD student can apply even if won a grant during 

his\her MSc.  

 

Application forms (google docs) can be found in:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9aVJKRUJhP-LP-

AqA9l1ubWWe24ng1PYq6Se-GOUmhNzmew/viewform 

Additional needed documents include two recommendation letters (one that is 

other than the supervisor). The letters should be sent directly to Dr. Orr 

Spiegel: orrspiegel@tauex.tau.ac.il 

Recommendation forms can be found in: 

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

By coming back to Israel the grantee should provide a detailed financial 

report (including funds provided by the society and by others, and 

detailed expenses report supported by receipts of registration, flight 

tickets, accommodation, etc.) 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fisraelzoosociety.wixsite.com%2Fisrzoosoc%2Fprocedurews&data=04%7C01%7CZOOL-IL%40listserv.technion.ac.il%7Cbb752c692b194f6d9b6b08d9fbc1a79a%7Cf1502c4cee2e411c9715c855f6753b84%7C1%7C0%7C637817632494159750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=I%2F4Hsdxc1JKHZsaVnJTaStos6n0pokH%2Bejsb%2FnBw%2Fvg%3D&reserved=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9aVJKRUJhP-LP-AqA9l1ubWWe24ng1PYq6Se-GOUmhNzmew/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9aVJKRUJhP-LP-AqA9l1ubWWe24ng1PYq6Se-GOUmhNzmew/viewform
mailto:orrspiegel@tauex.tau.ac.il
https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc/forms


The report should be sent to the Society treasurer, Prof. Oded Berger-Tal: 
bergerod@bgu.ac.il 
 

Students that are not members of The Zoological Society of Israel and would 

like to submit a travel grant application can become members of the society 

by registrating in: https://israelzoosociety.wixsite.com/isrzoosoc/forms 

The forms and the registration fees should be sent to the Society treasurer, 
Prof. Oded Berger-Tal: bergerod@bgu.ac.il 
 

 

 

 

 

 

mailto:bergerod@bgu.ac.il
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fisraelzoosociety.wixsite.com%2Fisrzoosoc%2Fforms&data=04%7C01%7CZOOL-IL%40listserv.technion.ac.il%7Cbb752c692b194f6d9b6b08d9fbc1a79a%7Cf1502c4cee2e411c9715c855f6753b84%7C1%7C0%7C637817632494159750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=T6f1mg05%2FiTgpIZjp7%2FzT%2FRQDD8PYo0oglILbWRvN04%3D&reserved=0
mailto:bergerod@bgu.ac.il

