
THE ISRAEL ACADEMY OF SCIENCES AND HUMANITIES האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 

 
The Fund for the Advancement of Humanities and Social 
Sciences in Israel 

 הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה

The American Foundation for Basic Research in Israel הקרן האמריקאית למחקר בסיסי בישראל 
 

 דוד שולמןפרופ'  ענבר -נעמה גורןפרופ'   יורם בילופרופ'   פרופ' אבנר הולצמן, יו"ר

 P.O.B 4040, Jerusalem 9104001 |  9104001מיקוד  4040, ירושלים | ת"ד 43רח' ז'בוטינסקי 

 Fax (972 2) 567-6218| פקס  Tel (972 2) 567-6255| טל'  sima@academy.ac.il|  : גב' סימה דניאלרכזת

 

 כ"ט באייר התשע"ז
 2017במאי  25
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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.
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