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הצעות למועמדים למכון ללימודים מתקדמים לתקופות הנ"ל, הגשת בעניין  כםהנני פונה אלי
וזאת על מנת לאפשר למועמדים וליחידות המארגנות לגבש את תכניותיהם מראש. אבקש להעביר את 

 -ל  עד נהתקבלתהצעות ש .בכדי לקבל התייחסותו הדיקן הפקולטגם דרך  לינו ובמקבילאההצעות 
 .2019ינואר חודש שתתקיים ב בישיבת ועדת המכון תובאנה לדיון(כולל המלצת הדיקן)  7.12.2018

מודפס אנא העבירו את ההצעה גם בדואר אלקטרוני לכתובת:  בנוסף לעותק אחד
ronitn@tauex.tau.ac.il. 

 

 :ללימודים מתקדמיםדרך המכון ניתן להביא אורחים  מסגרות שבהן שתי ןשני
  עמיתי נירית ומיכאל שאולכ. 2    עמיתי סאקלרכמרצי סאקלר או כ. 1
 

ת לאורחים בעלי הישגים מיוחדים שכבר הגיעו למעמד של מובילים ומיועדשתי מסגרות אלו 
 /תן (או בדרגה מקבילה במוסד מחקר) המסוגלעל המועמד/ת להיות פרופ' מן המניי .בתחומם האקדמי

ההצעה תכלול פרוט מטרת הבאת   לתרום תרומה משמעותית לקידום המחקר וההוראה באוניברסיטה.
לצרף להצעה תולדות חיים  ישכן -החוקר/ת והתרומה הצפויה למחקר עצמו, לאוניברסיטה ולארץ. כמו

ה העקרונית של המועמד/ת לפני הגשת ורשימת פרסומים של המועמד/ת. יש לקבל את הסכמתו/
 מועד הביקור הרצוי.משך וההצעה, וכן לציין את 

 

 במסגרת המכון ללימודים מתקדמים ע"ש מורטימר וריימונד סאקלר – מרצי או עמיתי סאקלר .1
 ניתן להציע מועמדים בשתי קטגוריות שונות: 

ה שנבשבועות,  מועד הביקור  1-2), אורח המגיע לתקופה של Sackler Lecturer" (מרצה סאקלר"
 ; 2020-2019 האקדמית

ולא  אחד המגיע לתקופה שתארך לא פחות מחודש אורח, Sackler Scholar)" (עמית סאקלר" 
 . 2021-2020 ה האקדמיתיהיה בשנמועד הביקור  ,יותר משלושה חודשים

 
 שאול קרן מדענים אורחים ע"ש נירית ומיכאלבמסגרת  -  עמיתי נירית ומיכאל שאול .2

 הבמסגרת קרן שאול ניתן להציע מועמדים גם לתקופה קצרה וגם לתקופה ארוכה לביקור בשנ    
 .אירופהמקנדה ו ,ארה"במהזמנת מדענים אורחים  יועדת למהקרן  . 2020-2019האקדמית     

 
 אחרים הכרוכים בהבאת המבקר/ת מפורטים בגיליון המצורף בזה.ההתנאים הכספיים ו

 
היחידות תשתתפנה בעלויות ההזמנה. השתתפות זו אינה תנאי לאישור ההזמנה, אנו מצפים ש

ואולם הצעה של יחידה להשתתף בעלות ההזמנה תקנה מידה של עדיפות לבקשתה, שתישקל יחד עם 
 הקריטריונים האחרים.

 
 פרטים נוספים על המכון ללימודים מתקדמים ועל אורחיו ניתן למצוא באתר המכון:

http://www.tau.ac.il/institutes/advanced/index.html 
 
 
 בברכה,        

  
 מרק קרלינר     
 מנהל המכון ללימודים מתקדמים  
 
 

  03-6424264: ספק , 03-6409580, 6409579 .  טלפון:39040ת.ד.  69978אביב -אביב, תל-ית האוניברסיטה, רמתיקר
RAMAT-AVIV, TEL AVIV 69978, ISRAEL.     TEL. +972-3-6409580, 6409579     FAX: +972-3-6424264  

E-MAIL: marek@post.tau.ac.il   ronitn@tauex.tau.ac.il 
https://ias.tau.ac.il/ 

http://www.tau.ac.il/institutes/advanced/index.html
http://www.tau.ac.il/institutes/advanced/index.html
mailto:marek@post.tau.ac.il
mailto:ronitn@tauex.tau.ac.il
https://ias.tau.ac.il/


 
 

 
 

 המכון ללימודים מתקדמים 
 ע#ש מורטימר וריימונד סאקלר

 The Mortimer and Raymond Sackler  
Institute of Advanced Studies 

 

 Professor Marek Karliner, Director  פרופסור מרק קרלינר- מנהל
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ועמיתי קרן שאול תנאים לביקור עמיתי ומרצי המכון

 
 
 
 
 
שבועות  יממן המכון את נסיעת  1-2,  אשר מגיעים ארצה לתקופה של למרצי סאקלר 

$  לתקופת שהותו  45החוקר/ת ארצה וחזרה, את עלות המלון + ארוחת בוקר, וכן אש"ל בסך 
 .כאורחנו

 
,  אשר מגיעים ארצה לתקופה שתארך לא פחות מחודש אחד ולא יותר סאקלרלעמיתי  

משלושה חודשים, יממן המכון את נסיעת החוקר/ת ארצה וחזרה [באם ישהה העמית במשך 
$ לכל חודש לתקופת  3,000בסך  מענקנתן יי ,ן הזוג]ת/שלושה חודשים תמומן גם נסיעת ב

 ים בדירה מרוהטת. מגוריממן המכון השהות כאורח המכון, וכן 
 

 תהקרן מממנת את נסיעת החוקר ארצה וחזרה, את עלו לעמיתי נירית ומיכאל שאול
 לתקופת שהותו כאורחנו.ליום $  45השהייה במלון או דירה מרוהטת וכן אש"ל בסך 

 
 
היחידות המארחות אחראיות לסידורי השהייה (כגון משרד מתאים) של אורחיהן  

 בקמפוס.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  03-6424264: ספק , 03-6409580, 6409579 .  טלפון:39040ת.ד.  69978אביב -אביב, תל-ית האוניברסיטה, רמתיקר
RAMAT-AVIV, TEL AVIV 69978, ISRAEL.     TEL. +972-3-6409580, 6409579     FAX: +972-3-6424264  

E-MAIL: marek@post.tau.ac.il   ronitn@tauex.tau.ac.il 
https://ias.tau.ac.il/ 

 

mailto:marek@post.tau.ac.il
mailto:ronitn@tauex.tau.ac.il
https://ias.tau.ac.il/

	תנאים לביקור עמיתי ומרצי המכון ועמיתי קרן שאול

