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3rd Workshop: September 10-14, 2017, Haifa, Israel

הסדנה השלישית למדענים צעירים במסגרת שיתוף הפעולה
המדעי עם גרמניה בנושא המחקר "מקורות אנרגיה והספק
אלקטרוכימיים (סוללות סופר קבלים ורכיבים לתאי דלק)"
משרד המדע והטכנולוגיה (להלן-המשרד) מזמין מדענים צעירים (להלן – דוקטורנטים
ובתר דוקטורנטים) להשתתף בסדנת  GIBSהשלישית (בית ספר למדענים צעירים בנושא
מקורות אנרגיה והספק אלקטרוכימיים (סוללות ,סופר קבלים ורכיבים לתאי דלק).
הסדנה תתקיים באזור חיפה ,בין התאריכים  14-10בספטמבר  ,2017במסגרת
שיתוף הפעולה המדעי בין משרד המדע והטכנולוגיה לבין המיניסטריון הפדרלי
הגרמני לחינוך ולמחקר (.)BMBF
במהלך הסדנה יינתנו הרצאות על ידי מיטב החוקרים המובילים בתחום .החוקרים
הצעירים יתבקשו לקחת חלק פעיל בסדנה שיבוא לידי ביטוי במתן הרצאה (כ 10-15-דק')
והצגת פוסטר על נושא שיבחר מראש ,הקשור לעבודת המחקר שלהם.
מטרת הסדנה היא העברת ידע על ידי מדענים ותיקים ומנוסים למדענים הצעירים ויצירת
שיתופי פעולה עתידיים עם עמיתים מגרמניה .בנוסף הסדנה תאפשר החלפת ידע מדעי
בין שתי המדינות ותהווה זרז להרחבת שיתוף הפעולה המדעי.

אנו מעודדים סטודנטים לתואר שלישי ופוסט דוקטורנטים אשר נושא המחקר
שלהם עונה על הנושאים המצוינים לעיל להשתתף בסדנה זו.
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מספר המשתתפים הצעירים הישראליים (דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים) המקסימלי
בסדנה במימון המשרד יעמוד על חמישה עשר סטודנטים .הבחירה של הסטודנטים
מישראל תעשה על-ידי המשרד ,בהתייעצות עם הוועדה המארגנת של הסדנה ,בהתאם
לתנאים ולקריטריונים הבאים:
-

תלמידים לתואר דוקטור ובתר-דוקטורנטים העוסקים באחד או יותר מנושאי
הסדנה המפורטים לעיל במוסדות להשכלה גבוהה בישראל או במכון מחקר
בישראל שהינו מלכ"ר או במכון מחקר שהינו חברה ממשלתית או יחידה
ממשלתית (תנאי סף).

-

נושא התקציר :תיבחן מידת התאמתו והקשרו לנושאי הסדנה.

-

מצוינות הסטודנט ומצוינות במחקר.

מימון עלויות הסדנה למדענים מישראל:
השנה ,הסדנה תתקיים באזור חיפה (פרטים מדויקים על מיקום ,משך הסדנה ,וסדר היום
ישלחו בהמשך)
הוצאות השתתפות בסדנה :ההוצאות המקומיות (ארוחות ,סיורים מקצועיים) ימומנו על
ידי משרד המדע והטכנולוגיה.

הגשת טופס השתתפות:
מצ"ב טופס הרשמה ,אותו יש למלא באנגלית ולהגיש לא יאוחר מיום שישי ,ו' בתמוז
ה'תשע"ז .30.6.2017 ,לכתובת המייל .GIBS@most.gov.il
טפסים שיגיעו לאחר מועד זה – לא יידונו.

למידע נוסף ובשאלות הבהרה ניתן לפנות:
בתחום המדעי :דר' אלה שטראוס ,טלElas@most.gov.il 02-5411136 :
בתחום המנהלי :שני אדריShanie@most.gov.il 02-5411133,

