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 םעמיתיהזמנת ל ההנחיות להגשת בקש

לישראל למספר ימים כדי מדענים מהמעלה הראשונה מרחבי העולם הזמנת תממן קרן ה – המטרה .1
שייפגשו עם מדענים וסטודנטים ישראלים לחילופי ידע, דעות ורעיונות בתחום התמחותם. התכנית 

 .בלבד הרוח והחברהמתחומי מדעי מיועדת למדענים 

 דולר ארה"ב. 5,000א עד ועמית הענק מ – סכום המענק .2

 עמית.הזמנת ל חבר סגל מהאוניברסיטאות בישראל זכאי להגיש בקשה לכ – זכאות .3

 פרטים האלה:עמית תוגש על כל רכיביה במרוכז ותכלול את ה ענקלמהבקשה  – הנחיות להגשת הבקשה .4

 תיאור ממצה של המועמד ופועלו המדעי. .א

 .לפחות  מוסדות אקדמייםשני בוללת ביקורים תכנית מפורטת של ביקור המועמד הכ .ב

 הצעת תקציב לביקור. .ג

 שיארחו את המועמדלפחות מוסדות אקדמיים שני מכתבי המלצה על המועמד מאת מדענים מ .ד
 ם.ותיהבמוסד

 ורשימת הפרסומים של המועמד.המלאים קורות החיים  .ה

הקרן לקידום מדעי הרוח , סימה דניאל ת הבקשות יש לשלוח בדואר האלקטרוני בלבד אלא - הגשה .5

 .sima@academy.ac.il :, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםוהחברה

הביקור יוכל להתקיים שלושה  .2017 ביולי 31 הואמועמדים  המועד האחרון להגשת – ההגשה מועד .6
 יועברו אוטומטית למועד הבא. האחרוןמועד הבקשות שיוגשו לאחר חודשים לפחות לאחר מועד זה. 

אסור לגבות  ש לפתוח חשבון מיוחד להוצאות הביקור באחד המוסדות המארחים.י – רה כספיתהעב .7
 תקורה.

 " בכל פרסום הנוגע לביקורו.הקרן לקידום מדעי הרוח והחברהעל האורח להיקרא "עמית  –פרסום  .8

ספי הכולל דוח מדעי על הביקור וכן דוח כ סימה דניאלהביקור על המארחים להגיש לגב'  עם סיום – דיווח .9
 את כרטיסי הטיסה והקבלות.

 מסמך זה מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

 


