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 2020שנת ב שבע"-כ"עמית בתהנחיות לבקשת אירוח מדען בכיר 
 2019 יוניההנחיות מעודכנות נכון לתאריך:  *1
 .לנשים וגברים כאחד ותמתייחס ןבלשון זכר אך ה ותמנוסח הנחיותה *2
 

 ימה אתמדעים פועלת לקידום המדע בישראל והקלשל האקדמיה הלאומית הישראלית  "שבע דה רוטשילד-קרן בת" – המטרה .1

מרחבי העולם לישראל למספר ימים על מנת לתמוך ה הראשונה מהמעל של מדענים שבע" לשם הזמנתם-תכנית "עמיתי בת

בקיום מפגשים עם מדענים וסטודנטים ישראלים ובכך לעודד חילופי ידע, דעות ורעיונות בתחום התמחותם. התכנית מיועדת 

 .מתחומי מדעי הטבע בלבדלמדענים 

דולר ארה"ב, והיא מיועדת לכיסוי הוצאות הנסיעה והשהייה  5,000שבע" היא בסכום של עד -מלגת "עמית בת – המענקסכום  .2

 במשרד המקובלים ע"י משרד החשב הכללי לרוח אישים מחו"יאתעריפי אשר לא יעלו על התעריפים המחושבים לפי בישראל 

 האוצר.

 בע".ש-ל חבר סגל מהאוניברסיטאות בישראל זכאי להגיש בקשה למלגת "עמית בתכ – זכאות .3

יחיד, ותכלול את הפרטים  WORDבע תוגש על כל רכיביה במרוכז, בקובץ ש-בקשה למלגת עמית בתה – הנחיות להגשת הבקשה .4

 האלה:

 המועמד, פועלו המדעי ומעמדו הבינלאומי. תיאור מפורט של .א

 .ותהשנים האחרונ עשרב של המועמד החשובים ביותר הפרסומיםעשרת  קורות החיים המלאים ורשימת .ב

 .בארץ אקדמיים מוסדותבלפחות שלושה תכנית מפורטת של ביקור המועמד הכוללת ביקורים  .ג

 הצעת תקציב לביקור. .ד

מדענים השייכים לשלושה מוסדות אקדמיים בארץ,  אשר יארחו את המועמד  מכתבי המלצה על המועמד מלפחות  שלושה .ה

 במוסדם.

אקדמיה רכז החטיבה למדעי הטבע ביחיד, בדואר האלקטרוני בלבד אל:  WORDאת הבקשות יש לשלוח בקובץ  - הגשה  .5

 . SHteva@academy.ac.ilIAהלאומית הישראלית למדעים בכתובת מייל:

דענים האמורים לבקר בישראל בקשות למינוי מ נא להגיש .2019באוגוסט  16להגיש עד את הבקשות יש  – מועדי ההגשה

 בלבד. 2020בשנת 

 אין לגבות תקורה.ש לפתוח חשבון מיוחד להוצאות הביקור באחד המוסדות המארחים.  י – העברה כספית .6

  בע דה רוטשילד" בכל פרסום הנוגע לביקורו. ש-"עמית בתעל האורח להיקרא   –פרסום  .7

 

 דוח מדעי למנהל האדמיניסטרטיבי(  על המארחים להגיש חודשים מסיום הביקור 3-ובכל מיקרה לא יאוחר מעם סיום הביקור ) – דיווח

 כולל את כרטיסי הטיסה, הקבלותחתום ע"י רואה החשבון של המוסד דרכו נוהל התקציב, ה דוח כספיעמודים וכן גם  5בהיקף של עד 

נא לשלוח  -. נא לצרף גם  בקשת תשלום )חשבונית מקור מטעם המוסדוהצהרה לגבי שאר ההוצאות שבוצעו בפועל והיוו חלק מהצעת התקציב

   את החשבונית המקור גם בדוא"ל וגם כעותק קשיח בדואר(. 
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