הנחיות להגשת בקשה לסדנה למחקר בין-תחומי
 .1המטרה – הקרן תממן סדנאות בין-תחומיות שנתיות המיועדות להפגשת מדענים וסטודנטים
ישראלים מתחומי דעת שונים כדי ללבן סוגיות מדעיות מכמה היבטים ולקדם שיתופי פעולה בין
המדענים.
 .2מאפייני הסדנאות הבין-תחומיות –
א .הסדנאות יעסקו בנושאים במדעי הרוח והחברה וכן בנושאים במדעי הטבע שיש להם זיקה
משמעותית למדעי הרוח והחברה.
ב .על נושא הסדנה להיות חדשני ובעל אופי בין-תחומי.
ג .הסדנה תאורגן ע"י ועדה מארגנת שחברים בה אנשי סגל משני מוסדות מחקר בישראל לפחות.
ד .משך הסדנה הוא יומיים.
ה .משתתפי הסדנה יהיו כ 20-חוקרים משטחי מדע שונים וכ 20-סטודנטים לתארים מתקדמים
ממספר מוסדות מחקר בישראל.
ו .ניתן להזמין מחו"ל עד שמונה חוקרים מהמעלה הראשונה להרצות בנושא .מספר זה כולל
 contributed talksו.invited talks-
ז .ניתן להגיש בקשה להזמנת עד שני חוקרים נוספים מחו"ל כעמיתים.
ח .הסדנה תהיה בנויה מהרצאות וממפגשים בלתי פורמליים של המשתתפים ,ותתקיים
במתכונת שתאפשר מגע רצוף ביניהם.
ט .על הסדנה להתקיים בתנאים המאפשרים לימוד נושא מתוך יצירת מגע רצוף בין המשתתפים
הישראלים לבין המדענים המוזמנים מחו"ל .לשם יצירת תנאים כאלה רצוי לקיים את הסדנה
מחוץ למוסדות המשתתפים.
י .סך התמיכה בסדנה :עד  10,000דולר ארה"ב .אסור לגבות תקורה.
יא .לאחר מספר שנים אפשר להגיש בקשה לסדנה נוספת באותו נושא.
 .3זכאות – כל חבר סגל בכיר במוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על ידי המל"ג זכאי להגיש בקשה
לסדנה.
 .4הנחיות להגשת בקשה לסדנה – הבקשה תוגש בדואר האלקטרוני בלבד בעברית או באנגלית ותכלול
בקובץ אחד:
א.
ב.

דף שער ועליו פירוט נושא הסדנה ,המועד הרצוי לקיומה והמקום שבו תתקיים.
רשימת שמות חברי הוועדה המארגנת ,ובה יפורטו לכל חבר תחום התמחותו המדעית ,שם
המוסד שבו הוא עובד ,כתובתו המלאה ,מספרי הטלפון שלו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו.
תיאור קצר וממצה של הנושא.
הנמקות לנושא המוצע.
לו"ז מפורט לסדנה.

ו.

רשימה ראשונית של מרצים אפשריים מהארץ (עד  )20ומחו"ל (עד  )8המוצעים לסדנה על
שיוכיהם המוסדיים ותחומי התמחותם .יש לפרט מי מהם כבר הסכים להשתתף.

ג.
ד.
ה.

ז .הצעת תקציב לסדנה עם פירוט של מקורות המימון האחרים .חשבונות והעברות כספים ייעשו
דרך מוסד אקדמי בארץ ובאישורו .אסור לגבות תקורה.
 .5ההגשה – הבקשה תוגש על ידי הוועדה המארגנת ,על פי ההנחיות שפורטו לעיל ,אל גב' סימה דניאל,
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה ,האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים:
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 .6מועד ההגשה – המועד האחרון להגשת בקשות הוא  10באפריל .הסדנה תוכל להתקיים במהלך שנת
הלימודים הבאה .בקשות שיוגשו לאחר המועד האחרון יועברו אוטומטית למועד הבא.
 .7שיפוט – הבקשות ייבחנו על ידי ועדת ההיגוי של הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה.
 .8כותרת הסדנה ופרסומה – הסדנה תיקרא

"The Israel Academy of Sciences and

Humanities Fund for the Advancement of Humanities and Social Sciences in
" Israel Workshop on...בלבד ,בלי הזכרת גופים מממנים נוספים .שם זה יופיע באופן בולט באתר
הסמינר ובכל הפרסומים הקשורים בו יחד עם לוגו האקדמיה.
 .9דיווח מדעי וכספי – לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תום הסדנה יש להגיש לגב' סימה דניאל,
מנהלת הקרן ,דוח מדעי ודוח כספי ממצה .הדוח המדעי יתייחס לנקודות האלה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

תיאור כללי של הנושא ושל הסדנה.
האם הושגו מטרות הסדנה?
האם המבנה המוצע תואם את המטרה?
האם יש מקום לסדנה נוספת בנושא?
מה הייתה האינטראקצייה בין המשתתפים והאם נרקמו שיתופי פעולה לעתיד?
הצעות לשינויים ולשיפורים.
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