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 שבע דה רוטשילד -קול קורא להגשת בקשות לקרן בת

 (01/11/2017 -ה עד :הגשה מועד) של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 :הקרן תומכת בפעילויות הבאות   .שבע פועלת במישורים שונים לטיפוח המחקר במדעי הטבע בישראל-קרן בת

 5–4למשך  (ל "מרצים מחו 02ניתן לצרף עד ) ל"משמשים להתכנסות של מדענים מהארץ ומחו שבע-סמינרי בת .1

התמיכה הכספית לסמינר היא . סייע לקידומו ולפיתוחו בישראלת אשר, בקדמת המדע בנושאיון צורך דימים ל

  :הנחיותל קישור. את הבקשות יש להגיש עד שנה לפני המועד הרצוי לקיום הסמינר. ב"דולר ארה 42,222עד 

https://goo.gl/mXwfer 

עם אפשרות לצרף )נועדו להפגיש מדענים ישראלים מדיסציפלינות שונות  תחומי-שבע למחקר בין-סדנאות בת .0

תחומי במטרה לקדם את הפעילות בו בישראל ולהגביר את -יומיים לדיון בנושא ביןלמשך ( ל"מרצים מחו 8עד 

את הבקשות . ב"דולר ארה 12,222התמיכה הכספית היא עד  .שיתוף הפעולה בעניינו בין המדענים הישראלים

 https://goo.gl/5394xu: הנחיותקישור ל. יש להגיש עד חצי שנה לפני המועד הרצוי לקיום הסדנה

משמשת להביא לישראל מדענים מובילים מהמעלה הראשונה למספר ימים לביקור  שבע-תכנית עמיתי בת .3

 5,222שבע הוא עד -הסכום הניתן לעמיתי בת .ולמפגש עם מדענים בלפחות שלושה מוסדות אקדמיים בארץ

ניתן למצוא את ההנחיות . לפני המועד הרצוי לביקור את הבקשות יש להגיש עד שלושה חודשים. ב"דולר ארה

   https://goo.gl/sxH9hX: בקישור הבא" שבע-עמית בת"להצעת 

מיועדות להשתלמות של חוקרים צעירים במחקר ובשיטות עבודה  ש אהרן ואפרים קציר"מענקי השתלמות ע .4

 .המדעים המדויקים והנדסה לתקופה של חודש עד חודשיים, במעבדות מובילות בעולם בתחומי מדעי החיים

ניתן למצוא את ההנחיות  .ב והוא ניתן לכיסוי הוצאות הנסיעה והשהייה"דולר ארה 5,222סכום המענק הוא עד 

  https://goo.gl/ZVWVXE: בקישור הבא ש אהרן ואפרים קציר"תלמות עהשלבקשת מענק 

עד   WORDאת הבקשות יש לשלוח בקובץ   .שבע דה רוטשילד-אין לגבות תקורה ממענקי קרן בת, לידיעתכם

  Menny@academy.ac.il: ל"דואר מני קירמה ב"דל 01/11/2017 -התאריך 

 (או בהפניית ברקוד שלמטה)  https://goo.gl/LtCXdk:מידע נוסף ניתן למצוא באתר האקדמיה
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