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 שלום רב,

 של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםמיסודה לקידום מדעי הרוח והחברה קרן ההנדון: 

 :האלהלקידום מדעי הרוח והחברה פועלת במסגרות קרן ה

שיסייע ימים לדיון  5–4משמשים להתכנסות של מדענים מהארץ ומחו"ל למשך  – םסמינרי .1
מרצים  20עד  להזמיןניתן  בקדמת המדע. נמצאהום תחלקידומו ולפיתוחו בישראל של 

דולר ארה"ב. את הבקשות יש להגיש עד  40,000התמיכה הכספית לסמינר היא עד  מחו"ל.
 סמינר.הגשת בקשה להנחיות למצורפות  שנה לפני המועד הרצוי לקיום הסמינר.

)עם  יםנשו מתחומי דעתנועדו להפגיש מדענים ישראלים  – תחומי-סדנאות למחקר בין .2
תחומי במטרה לקדם -מחו"ל( למשך יומיים לדיון בנושא ביןרצים מ שמונהעד אפשרות לצרף 

התמיכה הכספית  בין המדענים הישראלים. בובישראל ולהגביר את שיתוף הפעולה  אותו
דולר ארה"ב. את הבקשות יש להגיש עד חצי שנה לפני  10,000תחומית היא עד -לסדנה בין

 .תחומי-למחקר בין הסדנהגשת בקשה להנחיות למצורפות  ם הסדנה.המועד הרצוי לקיו

 יםלביקורלהביא לישראל מדענים מהמעלה הראשונה למספר ימים  משמשת – עמיתיםתכנית  .3
הסכום הניתן לעמית הוא  מוסדות אקדמיים בארץ. בכמה וסטודנטיםעם מדענים  יםולמפגש

 ושה חודשים לפני המועד הרצוי לביקור.דולר ארה"ב. את הבקשות יש להגיש עד של 5,000עד 
 .םעמיתיהזמנת ל ההנחיות להגשת בקשמצורפות 

 , במעבדהבארכיב ,היבמחקר ובשיטות עבודה בספרילהשתלמות  מיועדים – מענקי השתלמות .4
סכום המענק הוא עד  לתקופה של חודש עד חודשיים.ו"ל אחרת בחמתאימה ו במסגרת א

את הבקשות יש להגיש עד  דולר ארה"ב והוא ניתן לכיסוי הוצאות הנסיעה והשהייה. 5,000
 למענק. ההנחיות להגשת בקשמצורפות  .לתחילת ההשתלמותחצי שנה לפני המועד הרצוי 

 .ביולי 31הוא גשת בקשות לכל התכניות ההאחרון למועד ה

 .בתכניות אלהאין לגבות תקורה 

או  02-5676205, וכן בטלפון www.academy.co.ilנוסף ניתן למצוא באתר האקדמיה:  מידע

 .sima@academy.ac.ilבדואר האלקטרוני בכתובת 

 חברי הסגללמדעי הרוח והחברה לקידום קרן האת דבר פעילותה של  תביאואודה לכם אם 
 שבמוסדכם.

 כה,בבר

 

 סימה דניאל
 המדעי הרוח והחברקידום לקרן ה רכזת

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
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 סמינרל להגשת בקשה הנחיות

לחילופי מידע  ,סמינרים המיועדים לפיתוח הידע בישראל בתחומים שבחזית המדע תממןהקרן  – המטרה .1
 המחקר הבסיסי במדעי הרוח והחברה בתחומים החשובים למדינת ישראל. ולהעמקתורעיונות 

 בו לדון השונים במוסדות בנושא הנבחר העוסקים לכל לאפשרכיוון שהסמינרים מכוונים  – המשתתפים .2
 תורכב סמינר כל של המארגנת תדרוש שהוועדה הקרן ,הדיון מן המרבית התועלת את ולהפיק במשותף

 פתוח יהיה הסמינר וכי לפחות, בנושא העוסקים המחקר ממוסדות שניים המייצגים מקצוע מאנשי
 .בישראל המחקר ומכוני המחקר אוניברסיטאות מכל למשתתפים

 בישראל זכאי להגיש בקשה לסמינר. חבר סגל מהאוניברסיטאות כל – זכאותה .3

 בין רצוף מגע יצירת מתוך נושא לימוד המאפשרים בתנאים להתקיים צריך הסמינר – האווירה והמקום .4
 את לקיים רצוי כאלה תנאים יצירת לשם .ל"מחו המוזמנים המדענים לבין הישראלים המשתתפים

 לקהל פתוחות הרצאות על נוסף .ימים 5–4 יהיה הסמינר שךמ המשתתפים. וסדותמחוץ למ הסמינר
 יתפנו אשר ,תלמידים של קטנות קבוצות לבין המרצים בין ודיונים מפגשים הסמינר זמן יתקיימו במשך כל

 לעמוד ,אישית היכרות התלמידים את להכיר האורחים המרצים יוכלו כך .האחרים מעיסוקיהם זה לזמן
 .עולהפ שיתופילתכנן ו טיבם על

אין לגבות תקורה על סכום דולר ארה"ב.  40,000התמיכה הכספית לסמינר היא עד  – התמיכה הכספית .5
 זה.

 ותכלול:בעברית או באנגלית  אלקטרוני בלבדההבקשה תוגש בדואר  – לסמינר הנחיות להגשת בקשה .6

 .יתקייםוהמקום שבו  ודף שער ועליו פירוט נושא הסמינר, המועד הרצוי לקיומ .א

 .המייצגים את המוסדות המשתתפיםשתורכב מחוקרים  ,ת שמות חברי הוועדה המארגנתרשימ .ב
לכל חבר תחום התמחותו המדעית, שם המוסד שבו הוא עובד, כתובתו המלאה,  ברשימה יפורטו

 מספרי הטלפון שלו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו.

 חשיבותו. והסברתיאור הנושא  .ג

 הם המוסדיים.רשימת המשתתפים המוצעים על שיוכי .ד

 ם,התמחות מיתחוו שיוכיהם המוסדיים עלמהארץ ומחו"ל המוצעים מוזמנים המרצים ה רשימת .ה
 של כחצי עמוד על חשיבות השתתפותו של כל מרצה בסמינר. עם הסבר

 ובכללםמפגשים )ההרצאות והנושאי מרצים והשמות את  שיכלולמתווה של מבנה הסמינר,  .ו
 מפגשים לא פורמליים(.

 יב לסמינר. חשבונות והעברות כספים ייעשו דרך מוסד אקדמי בארץ ובאישורו.הצעת תקצ .ז

הקרן , אל גב' סימה דניאל, שפורטו לעילההנחיות  על פיהוועדה המארגנת,  על ידיהבקשה תוגש  – הגשהה .7

 .sima@academy.ac.il :, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםלקידום מדעי הרוח והחברה

האחרון מועד הלהגיש עד שנה לפני המועד הרצוי לקיום הסמינר.  שות לסמינרים ישבק – מועדי ההגשה .8
 יועברו אוטומטית למועד הבא.מועד זה . בקשות שיוגשו לאחר ביולי 1 הואהגשה ל

 דונו בישיבת הקרן.יי הדעה שלהםת מטעם הקרן. חוֹו את הבקשה יבדקו רפרנטים – הערכה .9

לנציג שלה בוועדה  ,לפי שיקול דעתה חבריה או מומחה מן החוץ,מ מועצת הקרן תמנה אחד – נציג הקרן .10
  על פי הנחיות הקרן. הסמינר. הנציג יוודא שארגון הסמינר נעשה של המארגנת

ובחסות אוניברסיטת מחקר או מכון מחקר. החשבונות  על הסמינרים להתקיים במסגרת – התשלום .11
 כנאמר לעיל, אסור לגבות תקורה.ובאישורו.  והעברות הכספים ייעשו דרך המוסד
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 The Fund for the Advancement of Humanities"הסמינר ייקרא  –ופרסומו  כותרת הסמינר .12

and Social Sciences in Israel Seminar on..."  ,שם זה בלי הזכרת גופים מממנים נוספיםבלבד .
 יופיע באופן בולט באתר הסמינר ובכל הפרסומים הקשורים בו.

הדוח  לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תום הסמינר יש להגיש דוח מדעי ודוח כספי. – וח מדעי וכספידיו .13
ופירוט תכניתו, וכן תיאור של מהלך  הסמינר המדעי יכלול תקצירים של ההרצאות, תיאור הרציונל של

 .תרומתו לקידום המדע בישראל ולקחים שיש להפיק ממנוושל מידת הצלחתו  ההסמינר, הערכ
כגון נסיעות,  על פי סעיפים כללייםאת רשימת ההוצאות  ,הדוח הכספי יכלול את תקציב הסמינר כולו

לאחר  מגורים, מזון, פרסומים וכו' וכן רשימת מקורות מימון נוספים. את כל החומר יש לכרוך יחדיו
ת ירי. יש למסור שני עותקים קשיחים לאקדמיה. אחד מהם יוצב בספקבלת אישור ממנהלת הקרן

 האקדמיה.

תעמוד לרשות המארגנים בכל הנוגע לנוהלי ארגון  גב' סימה דניאל, מנהלת הקרן, – אישור ופרסום .14
באתר אינטרנט  –בכל מדיה שהיא של הסמינר  בטרם כל פרסוםהסמינר. על המארגנים לקבל את אישורה 

 חומר מודפס.ב או
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 תחומי-למחקר בין הסדנלהגשת בקשה להנחיות 

תחומיות שנתיות המיועדות להפגשת מדענים ישראלים מתחומי -סדנאות בין תממןהקרן  – המטרה .1
 דעת שונים כדי ללבן סוגיות מדעיות מכמה היבטים ולקדם שיתופי פעולה בין המדענים.

 –ת ותחומי-הבין אותמאפייני הסדנ .2

זיקה  םמדעי הטבע שיש להבנושאים בי הרוח והחברה וכן מדעיעסקו בנושאים בהסדנאות  .א
 משמעותית למדעי הרוח והחברה.

 תחומי.-להיות חדשני ובעל אופי בין העל נושא הסדנ .ב

 .לפחות שני מוסדות מחקר בישראלמתאורגן ע"י ועדה מארגנת שחברים בה אנשי סגל  הסדנה .ג

 הוא יומיים. משך הסדנה .ד

 סטודנטים לתארים מתקדמים 20-משטחי מדע שונים וכחוקרים  20-הסדנה יהיו כ משתתפי .ה
 ממספר מוסדות מחקר בישראל.

להרצות בנושא. מספר זה כולל  הראשונה מהמעלהחוקרים  שמונהל עד "ניתן להזמין מחו .ו

contributed talks ו-invited talks. 

 שבע.-ניתן להגיש בקשה להזמנת עד שני חוקרים נוספים מחו"ל כעמיתי בת .ז

יה בנויה מהרצאות וממפגשים בלתי פורמליים של המשתתפים, ותתקיים תה הסדנה .ח
  .ביניהםף ושתאפשר מגע רצ במתכונת

 המשתתפיםעל הסדנה להתקיים בתנאים המאפשרים לימוד נושא מתוך יצירת מגע רצוף בין  .ט
לקיים את הסדנה רצוי יצירת תנאים כאלה  הישראלים לבין המדענים המוזמנים מחו"ל. לשם

 מוסדות המשתתפים.מחוץ ל

 אסור לגבות תקורה. .ארה"בדולר  10,000בסדנה: עד  סך התמיכה .י

 נוספת באותו נושא. הלאחר מספר שנים אפשר להגיש בקשה לסדנ .יא

 בישראל זכאי להגיש בקשה לסדנה. כל חבר סגל מהאוניברסיטאות – זכאות .3

 או באנגלית ותכלול: תבעברי בלבד אלקטרוניהתוגש בדואר  הבקשה – לסדנה הנחיות להגשת בקשה .4

 .המועד הרצוי לקיומה והמקום שבו תתקייםהסדנה,  נושא ועליו פירוטשער דף  .א

, שם תהמדעי ותחום התמחות , ובה יפורטו לכל חבררשימת שמות חברי הוועדה המארגנת .ב
 .שלו אלקטרוניהדואר כתובת הו שלו טלפוןהמלאה, מספרי ה וכתובת, שבו הוא עובד המוסד

 מצה של הנושא.אור קצר ומית .ג

 הנמקות לנושא המוצע. .ד

 .הלו"ז מפורט לסדנ .ה

 .(8ומחו"ל )עד ( 20)עד רשימת מרצים פוטנציאליים לסדנה, מהארץ  .ו

ייעשו דרך מוסד אקדמי בארץ ובאישורו.  העברות כספיםחשבונות והצעת תקציב לסדנה.  .ז
 אסור לגבות תקורה.

אל גב' סימה דניאל,  נחיות שפורטו לעיל,פי ההל , עהוועדה המארגנת על ידיהבקשה תוגש  – הגשהה .5
: , האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםהקרן לקידום מדעי הרוח והחברה

sima@academy.ac.il. 

הרצוי לקיום חצי שנה לפני המועד עד יש להגיש  תחומיות-לסדנאות ביןבקשות  – הגשההמועד  .6
אוטומטית למועד  וועבריזה אחר מועד ל שיוגשו בקשות. ביולי 1המועד האחרון להגשה הוא . הסדנה

 .הבא
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 של הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה. ועדת ההיגויעל ידי  ייבחנוהבקשות  – שיפוט .7

 כספיודוח  מדעילהגיש דוח לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תום הסדנה יש  – מדעי וכספי ווחיד .8
 : האלההמדעי יתייחס לנקודות  . הדוחממצה

 ושל הסדנה. תיאור כללי של הנושא .א

 האם הושגו מטרות הסדנה? .ב

 מטרה?את ההאם המבנה המוצע תואם  .ג

 האם יש מקום לסדנה נוספת בנושא? .ד

 ה בין המשתתפים והאם נרקמו שיתופי פעולה לעתיד?יהאינטראקצימה הייתה  .ה
 לשיפורים.לשינויים והצעות 
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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 כל חבר סגל מהאוניברסיטאות בישראל זכאי להגיש בקשה ל – זכאות .3

 עמית תוגש על כל רכיביה במרוכז ותכלול את הפרטים האלה: 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 את הבקשות יש לשלוח בדואר האלקטרוני בלבד אל - הגשה .5

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

המועד האחרון ביקור. רצוי למועד ההאת הבקשות יש להגיש עד שלושה חדשים לפני  – ההגשה מועד .6
 יועברו אוטומטית למועד הבא. מועד זה. בקשות שיוגשו לאחר ביולי 1 הואמועמדים  להגשת

אסור לגבות  יש לפתוח חשבון מיוחד להוצאות הביקור באחד המוסדות המארחים. – פיתהעברה כס .7
 תקורה.

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

כולל דוח מדעי על הביקור וכן דוח כספי ה סימה דניאלעם סיום הביקור על המארחים להגיש לגב'  – דיווח .9
 את כרטיסי הטיסה והקבלות.

 מסמך זה מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
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 הנחיות להגשת בקשות למענקי השתלמות

ה, יובשיטות עבודה בספריבמדעי הרוח והחברה נועדו להשתלמות במחקר  מענקי ההשתלמות – המטרה .1
 אחרת בחו"ל למשך חודש עד חודשיים.מתאימה בארכיב, במעבדה או במסגרת 

 בארץ מיד עם סיום תקופת המענק. ביתו האקדמיעל החוקר לחזור ל .2

 דולר ארה"ב, והוא מיועד לחוקר בלבד לכיסוי הוצאות הנסיעה והשהייה.  5,000הוא עד  כל מענק – סכום .3

דוקטור עד  לדוקטורנטים מכל האוניברסיטאות בישראל וכן לחוקרים בעלי תואר ניתניםהמענקים  – זכאות .4
 עדיפות ניתנת לחוקרים צעירים אשר אין עומדת לרשותם קרן השתלמות.שנים מקבלת התואר.  10

. אפשר דוקטורט-בתרהשתתפות בהשתלמות  או לשם דוקטורט-לבתרלשם בחירת מקום ימון לא יהיה המ .5
להשתתף במהלך השהות בפעילות אקדמית אחרת )כינוס, סדנה או קורס( ובלבד שלא זו מטרתה הראשית של 

 הנסיעה.

 י סדר זה:אחד ותכלול לפ PDFאלקטרוני בלבד בקובץ ההבקשה תוגש בדואר  – הנחיות להגשת בקשה .6

 , ובו פירוט מטרת הנסיעה ותאריכי ההשתלמות.קרן לקידום מדעי הרוח והחברהמכתב אישי ל .א

 המעבדה המארחת.הספרייה, הארכיב או מכתב הזמנה/אישור מ .ב

בנפרד  מאת המנחה. מכתבי ההמלצה יישלחודוקטורנט/ית אחת ההמלצות תהיה לשתי המלצות.  .ג
 על ידי הממליצים.

 .תאריכי ההשתלמותובכללה תכנית מחקר  .ד

הוצאות  ,הצעת תקציב בדולר ארה"ב הכוללת את מחירי הטיסות, הנסיעות, המגורים, אש"ל .ה
 מיוחדות )ציוד מדעי, השכרת רכב וכדומה( וסיכום כל ההוצאות.

 קורות חיים, ובכללם רשימת הפרסומים.  .ו

 ת על ידי המועמד עצמו., ישירולפני מועד הנסיעהחודשיים  עדלהגיש  ישאת הבקשות למענקים  – הגשה .7

את הבקשות יש  יועברו אוטומטית למועד הבא.מועד זה . בקשות שיוגשו לאחר ביולי 1 הוא הגשהאחרון למועד הה
הלאומית הישראלית למדעים:  , האקדמיההקרן לקידום מדעי הרוח והחברהלשלוח אל גב' סימה דניאל, 

sima@academy.ac.il . 

 המארח. המוסדבהערכת הבקשה ייבחנו איכות המועמד, איכות הבקשה ואיכות  – הערכה .8

. הדוח הכספי יש להגיש דוח מדעי ודוח כספי סיום ההשתלמותלא יאוחר משלושה חודשים לאחר  –דיווח  .9
 קבלות של טיסות ובתי מלון והצהרה על סכומים אחרים ששולמו. העתקייכלול 


