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 בעש-הנחיות להגשת בקשות לעמיתי בת

 2016פברואר 

פועלת לקידום המדע בישראל ישראלית למדעים השל האקדמיה הלאומית  ”שבע דה רוטשילד-קרן בת“ – המטרה .1

לישראל למספר  םמרחבי העולמהמעלה הראשונה  מדענים ה שללשם הזמנ "שבע-עמיתי בת"הקימה את תכנית ו

סטודנטים ישראלים לחילופי ידע, דעות ורעיונות בתחום התמחותם. התכנית ימים כדי שייפגשו עם מדענים ו

 .מתחומי מדעי הטבע בלבדמיועדת למדענים 

 

והיא מיועדת לכיסוי הוצאות דולר ארה"ב,  5,000עד  בסכום של  היא "שבע-עמית בת"מלגת  – סכום המענק .2
  המקובלים ע"י משרד החשב הכללי תעריפי קצובות שהייה ולינה בחוץ לארץ הנסיעה והשהייה אשר מחושבות לפי

 במשרד האוצר.

 

 ."שבע-עמית בתמלגת "ל חבר סגל מהאוניברסיטאות בישראל זכאי להגיש בקשה לכ – זכאות .3

 

 ל רכיביה במרוכז ותכלול את הפרטים האלה:כשבע תוגש על -ת בתהבקשה למלגת עמי – הנחיות להגשת הבקשה .4

 תיאור ממצה של המועמד ופועלו המדעי. .א

 בארץ לפחות. בשלושה מוסדות אקדמייםתכנית מפורטת של ביקור המועמד הכוללת ביקורים  .ב

 הצעת תקציב לביקור. .ג

יארחו את המועמד מכתבי המלצה על המועמד מאת מדענים משלושה מוסדות אקדמיים בארץ לפחות ש .ד

 במוסדם.

 קורות החיים המלאים ורשימת הפרסומים של המועמד. .ה

 

 את הבקשות יש לשלוח בדואר האלקטרוני בלבד אל - הגשה .5     

 שבע דה רוטשילד, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים-קרן בתהמנהל האדמיניסטרטיבי של  ד"ר מני קירמה, 

  menny@academy.ac.ilבכתובת מייל:

  

בנובמבר   1-את הבקשות יש להגיש עד שלושה חדשים לפני מועד הביקור. ניתן להגיש מועמדים ב – מועדי ההגשה 

 באפריל בכל שנה. בקשות שיוגשו לאחר כל אחד מהמועדים האלה יועברו אוטומטית למועד הבא. 1-וב 

 

 אסור לגבות תקורה.פתוח חשבון מיוחד להוצאות הביקור באחד המוסדות המארחים.  יש ל – העברה כספית . 6

 

 שבע דה רוטשילד" בכל פרסום הנוגע לביקורו.-על האורח להיקרא "עמית בת  –פרסום  .7

(  על המארחים להגיש לד"ר מני חודשים מסיום הביקור 3-ובכל מיקרה לא יאוחר מ)עם סיום הביקור – דיווח .8

והצהרה לגבי שאר ההוצאות שדווחו   הכולל את כרטיסי הטיסה והקבלות דוח מדעי על הביקור וכן דוח כספי קירמה

 בהצעה לתקציב.

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/%D7%94.13.10.2.2
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Batsheva de Rothschild Fellowship Guidelines 
February 2016  

1. Purpose - The Batsheva de Rothschild Fund of the Israel Academy of Sciences and Humanities, which 

seeks to advance Science in Israel, established the Batsheva Fellows Program in order to bring to Israel 

leading scientists from around the world, to meet with Israeli scientists and students and to exchange 

knowledge, opinions and ideas in their disciplines. 

2. Financial Support - The financial support of each Batsheva Fellow is up to $ 5,000 US Dollars, and will 

cover travel and accommodation expenses of the awardee alone, according to fixed rates of overnight 

stays outside to Israel  by Accountant General of Israel Ministry of Finance. 

 

3. Eligibility – Any faculty member of a university in Israel is entitled to submit a fellowship proposal. 

 

 

4.  Proposal  Guidelines - Applications for Batsheva Fellows should include the following: 

a) A detailed description of the candidate and his/her scientific activity.  The candidate must be from 

the natural sciences. 

b) A comprehensive and detailed program for the visit which includes visits to at least 3 Israeli academic 

institutions. 

c) Budget proposal. 

d) Letters of recommendation on the candidate from three or more Israeli academic institutions that 

will host the candidate. 

e) The candidate's full curriculum vitae and list of publications. 

 

5. Submission - Applications should be sent by E-mail to: Dr. Menny Kirma, The Batsheva de Rothschild 

Fund, The Israel Academy of Sciences and Humanities, menny@academy.ac.il 

 

Dates of Submission – Applications must be submitted at least three months before the visit.  

Proposals for Batsheva Fellows can be submitted twice a year, on November 1st and April 1st of each 

year.  Proposals submitted after one date will be automatically transferred to the next one. 

6. Transfer of Funds – A special account earmarked for the visit should be opened at one of the hosting 

institutions.  No overhead is allowed. 

 

7. Publication – The visitor should be called a "Batsheva de Rothschild Fellow" in all publications 

 connected with his/her visit. 
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8. Reporting – Upon completion of the visit (and in any case not later than 3 months from his return) 

the hosts are to submit to Dr. Menny Kirma, The administrative director,  two brief reports: a 

scientific one and a and a budgetary report . The budgetary report should include copies of the 

flights and hotel receipts, and a declaration of the amount spent on other expenses. 

  


