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מרכז הלברט ללימודים קנדיים מתכבד להודיע על מלגת
מענק לשיתוף פעולה ישראלי-קנדי לחברי/ות סגל 2018-2019
התכנית לשיתוף פעולה ישראלי-קנדי מיועדת לחברי/ות סגל במסלול האקדמי התקני ,של
האוניברסיטה העברית בירושלים .התכנית אמורה לסייע בחילופים אקדמיים בין אנשי סגל
באוניברסיטה העברית לבין חברי סגל המשתייכים למוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בקנדה בתחומי
מחקר בעלי תוכן קנדי מובהק .בנוסף ,התכנית מתאימה גם לאנשי סגל ללא שותף קנדי אשר יוכלו
להפגין צורך ניכר לקיום המחקר שלהם בקנדה ,או לחלופין ,שהמחקר שלהם בעל תוכן קנדי משמעותי.
המענק יכלול תמיכה בהוצאות טיסה והוצאות נוספות הקשורות למחקר בסכום של עד  7,500דולר
קנדי .אקדמאים מהאוניברסיטה העברית אשר סיימו את לימודי הדוקטורט שלהם בשבע השנים
האחרונות יקבלו קדימות בקבלת המלגה .
ניצול הסיוע האפשרי הוא לתקופה של  12חודשים בלבד ,החל מאוקטובר  .2018התקציב ינוהל ע"י
מרכז הלברט ,לפי הסיעוף התקציבי המצוין בהצעה.
מועמדות למלגה תוגש למרכז הלברט ללימודים קנדיים בדוא"ל לא יאוחר מה 22-לפברואר .2018
במקרים מסוימים ,מרכז הלברט רשאי לבקש מכתבי המלצה .על הממליצים לשלוח את המכתבים
באופן ישיר למרכז הלברט באמצעות הדוא"ל mscanada@mail.huji.ac.il
הוועדה האקדמית של מרכז הלברט תבדוק את הבקשות ותודיע על החלטותיה עד סוף מרץ .2018
מידע נוסף אודות התכנית ופרטים לגבי תהליך הבקשה ניתן למצוא באתר של מרכז הלברט ללימודים
קנדיים בכתובת הבאה http://canadianstudies.huji.ac.il
לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל או בטלפון למזכירות המרכז:
דוא"לmscanada@mail.huji.ac.il :
טלפון02-588-1344 :

The Halbert Centre for Canadian Studies
is pleased to announce the
Israeli-Canadian Faculty Collaboration Grant 2018-2019
The Israeli-Canadian Faculty Collaboration Grant is open to tenured and non-tenured (with
teken) faculty members of the Hebrew University of Jerusalem. This program is designed to
facilitate scholarly exchanges on topics with significant Canadian content between faculty of
the Hebrew University and faculty affiliated with recognized institutions of higher education
in Canada. The program may also be utilized for individual Israeli scholars who do not have a
Canadian partner, but can demonstrate either substantial need for their academic agenda to be
conducted in Canada or significant Canadian content in their academic agenda. The grant will
consist of a contribution towards international airfare and relevant expenses for a total
maximum amount of $7,500 (CD).
Utilization of the grant is valid for a period of 12 months, beginning in October 2018. The
budget will be managed by the Halbert Center, according to the budgetary details stated in the
grant proposal.
Further information about the program and application forms can be found on the Canadian
Studies website, http://canadianstudies.huji.ac.il, under "Grants and Scholarships" of the
Halbert Centre for Canadian Studies.
Scholars at the Hebrew University who have completed their Ph.D. degrees within the last
seven years will be given priority in allocating the program grants.
Please note that candidates must submit their application by e-mail to the Halbert Centre for
Canadian Studies by February 22, 2018 in order to be considered. In some cases, the Halbert
Centre may request letters of recommendation. These must be sent directly by the referees to
the Halbert Centre by e-mail to mscanada@mail.huji.ac.il
Applicants for the scholarship will be informed of the approval or rejection of their requests by
the end of March 2018.
For further information, please contact the Halbert Centre secretariat by e-mail or telephone:
E-mail: mscanada@mail.huji.ac.il
Tel: (972) 02-588-1344

