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1.2025.31 

 שבע דה רוטשילד -קול קורא להגשת בקשות לקרן בת
 2202של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לשנת 

 8.20218.מועד הגשה: 
   2022נא להגיש בקשות רק לפעילויות האמורות להתקיים בשנת 

 .מנוסחות בלשון זכר אך הן מתייחסות לנשים ולגברים כאחדההנחיות 

 
 מפעילה את התוכניותהקרן  לטיפוח המחקר במדעי הטבע בישראל. בדרכים שונותפועלת דה רוטשילד שבע -קרן בת

 :האלה

בתחומים  במדעי הטבעהמחקר הבסיסי , להעמקה ולקידום החדשנות של נועדו לפיתוח שבע-סמינרי בת .1

 20)ניתן לצרף עד  משמשים להתכנסות של מדענים מהארץ ומחו"להסמינרים  החשובים למדינת ישראל.

תסייע לקידומו התכנסות במטרה שה, המדע חזיתב העומד בנושאיון צורך דימים ל 5–4למשך  מרצים מחו"ל(

  ה"ב.דולר אר 40,000. התמיכה הכספית לסמינר היא עד בישראלשל הנושא ולפיתוחו 

   :2022הגשת בקשות לסמינרים שיתקיימו בשנת ל נחיותקישור לה

https://academy.ac.il/SystemFiles2015/Batsheva_Seminar_Hebrew_Guidelines%202022_31.5.21.pdf 

 8לצרף עד  ניתןמדיסציפלינות שונות )נועדו להפגיש מדענים ישראלים  תחומי-שבע למחקר בין-סדנאות בת .2

תחומי במטרה לקדם את הפעילות בו בישראל ולהגביר את -מרצים מחו"ל( למשך יומיים לדיון בנושא בין

 דולר ארה"ב.  10,000היא עד לסדנה התמיכה הכספית  שיתוף הפעולה בעניינו בין המדענים הישראלים.

 : 2022תחומיות שיתקיימו בשנת -הגשת בקשות לסדנאות ביןל הנחיותקישור ל

https://academy.ac.il/SystemFiles2015/Batsheva%20Hebrew%20Workshop%20Guidelines%202022_31.5.21.pdf 

לביקור ולמפגש עם  לימים אחדיםמשמשת להביא לישראל מדענים מהמעלה הראשונה  שבע-בתכנית עמיתי ות .3

דולר  5,000עד  היאשבע -עמית בתהזמנת ל התמיכה הכספית .לפחות שלושה מוסדות אקדמיים בארץבמדענים 

   : 2022לשנת שבע -עמית בתהזמנת בקשות ל הגשתהנחיות לקישור ל ארה"ב.

https://academy.ac.il/SystemFiles2015/Batsheva%20Fellows%20Guidelines%202022_Hebrew_31.5.21.pdf 

במחקר ובשיטות מישראל להשתלמות של חוקרים צעירים  יםמיועד מות ע"ש אהרן ואפרים קצירמענקי השתל .4

הנדסה לתקופה של חודש עד העבודה במעבדות מובילות בעולם בתחומי מדעי החיים, המדעים המדויקים ו

  דולר ארה"ב והוא ניתן לכיסוי הוצאות הנסיעה והשהייה. 5,000סכום המענק הוא עד  חודשיים.

 : 2022לשנת מענק השתלמות ע"ש אהרן ואפרים קציר בקשות ל הגשתהנחיות לקישור ל

1.pdf-lines%202022_Hebrew_31.5.21https://academy.ac.il/SystemFiles2015/Katzir%20Study%20Grant%20Guide 

 
 לפי ההנחיותשבע דה רוטשילד. את הבקשות יש לשלוח -מענקי קרן בתעל לידיעתכם, אין לגבות תקורה 

: דוא"לב ד"ר יעל בן חיים החטיבה למדעי הטבע תלרכז 2021 באוגוסט 8עד  הפרטניות
bs_application@academy.ac.il 

 
 https://www.academy.ac.il/ :מידע נוסף ניתן למצוא באתר האקדמיה

https://academy.ac.il/SystemFiles2015/Batsheva_Seminar_Hebrew_Guidelines%202022_31.5.21.pdf
https://academy.ac.il/SystemFiles2015/Batsheva%20Hebrew%20Workshop%20Guidelines%202022_31.5.21.pdf
https://academy.ac.il/SystemFiles2015/Batsheva%20Fellows%20Guidelines%202022_Hebrew_31.5.21.pdf
https://academy.ac.il/SystemFiles2015/Katzir%20Study%20Grant%20Guidelines%202022_Hebrew_31.5.21-1.pdf
mailto:bs_application@academy.ac.il
https://www.academy.ac.il/

