מכון לוי אשכול לחקר הכלכלה ,החברה והמדיניות בישראל
קול קורא לתמיכה בימי עיון ,כנסים
וסדנאות העוסקים בחברה הישראלית
תשע"ט
מכון אשכול תומך בפעילות מחקרית ,שעניינה החברה ,הכלכלה ,הפוליטיקה והמדיניות בישראל.
המכון מקבל הצעות לתמיכה בכנסים ,בימי עיון ובסדנאות שתוגשנה על ידי חבר/ת סגל אקדמי אחד/ת
או יותר ,או על-ידי שני תלמידי מחקר לפחות.
גובה התמיכה של המכון לא יעלה על ( $3,000שלוש אלפים דולר אמריקאי) לכנס .חברי סגל רשאים
להגיש בקשה לכנס אחד בלבד לאותה שנה אקדמית.
מרכיבי הבקשה:
הבקשה תכלול את שלושת הפריטים הבאים:
א ).טופס בקשה לתמיכה בכנס ,בסדנה או ביום עיון" ,המצורף לקול קורא
ב ).מכתב מלווה שמפרט את  .1סוג התמיכה המבוקשת והתאמת הבקשה לסדרי העדיפויות שמפורטים
בקול קורא  .2תכנית הכנס  .3תקציב צפוי לכנס  .4מקורות מימון נוספים (אם יש) :בקשות שהוגשו
ותמיכות שכבר התקבלו לכנס המוצע מגורמים אחרים בתוך או מחוץ לאוניברסיטה  .5רשימת מארגנים
נוספים לכנס  .6רשימת כנסים עבורם קיבל החוקר תמיכה ממכון אשכול בחמש השנים האחרונות.
ג ).תקציר קורות חיים הכולל פרסומים ומענקי מחקר בחמש השנים האחרונות.
יש לשלוח אות החומרים כקובץ אחד בדוא"ל לכתובתeshkol@mail.huji.ac.il :
לבירורים אפשר לפנות לגב' דיאנה מונייר ,רכזת מכון אשכול ,בניין מדעי החברה חדר .4708
בטל'  02-5881344או בדוא"ל eshkol@mail.huji.ac.il
התאריך האחרון להגשת הצעות לשנת הלימודים תשע"ט הוא 16.09.2018
תשובות יתקבלו עד ל 4.10.2018
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הפקולטה למדעי החברה
הר הצופים ,ירושלים 91905
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מכון לוי אשכול לחקר הכלכלה ,ה חברה והמדיניות בישראל
טופס בקשה ל תמיכה ב כנס לשנת הלימודים תשע"ט
פרטי מגיש /י בקשה
חוקר 2

חוקר 1
שם
ת.ז.
דרגה
טלפון /טלפון נייד
דוא"ל
מחלקה
מידע על הכנס
נושא הכנס:

מספר מוזמנים משוער :

תאריך הכנס :

מיקום הכנס:

תקציב הכנס ( נא לצרף דוח תקציב צפוי לכנס )
סכום הנדרש:
סעיפים נדרשים לתקציב:
תמיכה נוספת מגורמים אוניברסיטאיים:
תמיכה נוספת מגורמים חוץ אוניברסיטאיים:
רשימת מארגנים נוספים:
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