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 רוטשילד שבע דה-לקרן בת בקשותקול קורא להגשת 

 עמיתיםלסדנאות וללסמינרים, 

למדינת החשובים  ומיםהמחקר הבסיסי במדעי הטבע בתחולהעמקה של פיתוח לנועדו  שבע-סמינרי בת

אלא  מסויםצרכיה של קבוצה מקצועית מסוימת בתוך מוסד למלא את ישראל. הסמינרים אינם מכוונים 

לדון בו שטח מדעי חיוני לישראל ולאפשר לכל העוסקים בשטח זה במוסדות השונים לתמוך בפיתוח 

דורשת שהוועדה המארגנת של כל הקרן . משום כך מן הדיון את התועלת המרבית במשותף ולהפיק

וכי הסמינר  מוסדות המחקר העוסקים בשטחמ לפחות שלושהסמינר תורכב מאנשי מקצוע המייצגים 

ימים.  5–4משך הסמינר הוא מכל אוניברסיטאות המחקר ומכוני המחקר בארץ. יהיה פתוח למשתתפים 

לפני  עד שנהיש להגיש  לסמינרים. בקשות ארה"בדולר  40,000התמיכה הכספית לסמינר היא עד 

 .לקיום הסמינר הרצויהמועד 

 יתחומ-ביןם נושאי מחקר חדשניים בעלי אופי ודיעדו לקונ תחומי-בין שבע למחקר-סדנאות בת

-הביןחדשות. למחקר תשתיות מדעיות כוחות מחקריים מהאוניברסיטאות בארץ ויצירת  איחודבאמצעות 

-ביןאפשר להציע סדנאות . והקרן רואה חשיבות רבה בקידומו ,מקום מרכזי במדע המודרני תחומי

על למדעי הטבע.  ברורהזיקה בתחומים שיש להם  הן במדעי הטבע והן במדעי הרוח והחברה תחומיות

אוניברסיטאות בישראל. משך  ממספראנשי סגל  בוועדה המארגנת של הסדנה יהיו. הנושא להיות חדשני

עד יש להגיש  לסדנאות . בקשותארה"בדולר  10,000הסדנה הוא יומיים. סך התמיכה בסדנה הוא עד 

שני חוקרים עד של  הזמנתם. ניתן לבקש מימון נוסף לשם לקיום הסדנה הרצויחצי שנה לפני המועד 

 שבע".-ל כ"עמיתי בת"מחו

ראל כדי ישביקור בלהראשונה מרחבי העולם  מהמעלהמדענים  להזמנת הנועדשבע -בת יעמית תכנית

על המועמד  פגשו עם מדענים וסטודנטים ישראלים לחילופי ידע, דעות ורעיונות בתחום התמחותם.ישי

מוסדות אקדמיים  שלושהבלכלול ביקורים  תכנית הביקור המיועדת לולהיות מתחום מדעי הטבע ועל 

יש  להזמנת עמיתים בקשות .דולר ארה"ב 5,000א עד וסך התמיכה בביקור "עמית בת שבע" ה. לפחות

 הביקור.הרצוי לקיום מועד הדשים לפני ושלושה חעד להגיש 

ל בכ באפריל 1 או עד בנובמבר 1עד ניתן להגיש  עמיתיםלתכנית הסדנאות וללסמינרים, בקשות 

 מועד הבא.יידונו ב כל אחד מהמועדים האלהשיוגשו לאחר  בקשות .שנה

 ניתן להוריד הנחיות מפורטות מאתר האקדמיה: 

www.academy.ac.il 
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