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  רמחק אותסדנ – קורא קולהנדון: 
 
 

 מתקדמים ללימודים המכון במסגרת מחקר לסדנאות הצעות הגשת בעניין אליכם פונה הנני
 על המאורגנות) academic  workshops( אקדמיות סדנאותל תמיכה . תינתןאביב תל באוניברסיטת

  אחרות. ומארצות מהארץ מקצוע יואנש סגל חברי ובהשתתפות האוניברסיטה של סגל חברי ידי
 

 עד הסדנה בהוצאות תתמוך שאול קרן כאשרבשנה,  אחת הסדנ לקיים היא המגמה זו במסגרת 
 אפשרות תיתכןהסדנה.  של אחרות והוצאות המדענים של אירוח הוצאות $ עבור 20,000 של לתקרה
 בעלי בריטיים מדענים של תהשתתפו $ עבור 20,000 של לסכום עד חיצוני, של נוסף, ממקור למימון
 מחו"ל. אנו אורחים 7-15 יוזמנו ובמסגרתה שבועות 1-2 תמשך טיפוסית סדנה  בתחומם. מוניטין
מתקדמים.  ללימודים המכון אורחי אצל כמקובל גבוהה, תהיה מחו"ל האורחים שרמת מצפים

 תמיכות להשגת וליוכלו, כמובן, לפע אביב. המארגנים-תל אוניברסיטת בקמפוס תערכנה הסדנאות
  .נוספות כספיות

 
 ההצעה . על2019/2018 האקדמית לשנה מחקר לסדנת הצעות להגשת קורא קול מהווה זה מכתב

 על הסבר וכן מחו"ל האורחים של ראשוני פירוט הכולל המוצעת הסדנה של קצר אורית לכלול
 הדיוןישנם.  אם ,אחרים אפשריים כספיים ומקורות שלה היעד בה, קהל שיידונו חשיבותה, הנושאים

 הקרובה המכון וועדת ישיבת בעת יתקייםהדיקן)  המלצת (כולל  7.12.2017 ל עד שתתקבלנה בהצעות
 תחרותי. בסיס על תהיה ההחלטה .2018 ינואר חודשב
 

 לתקופה (אורחים סאקלר לעמיתי הקודמות. הצעות בפעילויותיו המכון ממשיך בנוסףלהזכירכם, 
 שבועיים) לשנת עד של לתקופה (אורחים סאקלר מרצי ;2020/19 ים) לשנתחודש שלושה עד של

 עד הפקולטות דיקאני באמצעות להגיש יש 2019/18 לשנת שאול ומיכאל נירית ועמיתי 2019/18
 .2018 ינואר חודשב יתקיים שאול ולעמיתי סאקלר ומרצי לעמיתי בהצעות הבא הדיון  .7.12.2017

  המכון: באתר למצוא ניתן נוספים פרטים
http://www.tau.ac.il/institutes/advanced/nomination.html 
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