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באר-שבע
פרופ' צבי הכהן הנכבד,
הנדון :מפגש לינדאו עם חתני פרס נובל בין ה  1-6ביולי 2012
מאז שנות החמישים מתקיים מדי שנה מפגש של סטודנטים ופוסטדוקטורנטים מצטיינים מארצות
רבות עם חתני פרס נובל בלינדאו ,שלחוף אגם קונסטנס )על גבול שויצריה גרמניה( .סדרת מפגשים זו
נוסדה בזמנו על ידי הרוזן ברנדוט )אנא ראה האתר  .(http://www.lindau-nobel.deעד שנת 2002
מפגשים אלה לא כללו ישראלים .החל משנה זו ,וביוזמתה המבורכת של גב' ליבי אנפינסן )אלמנתו של
חתן פרס נובל כריסטיאן אנפינסן( ,מוזמנים גם ישראלים למפגש חשוב זה.
השנה יוזמנו אל המפגש חתני פרס נובל מתחום הפיסיקה .במפגש ישתתפו כ 500-סטודנטים ובתר-
דוקטורים  -מתוכם  7מישראל.
התבקשתי על ידי מארגני הכנס להרכיב את המשלחת הישראלית .בהקשר זה אשמח לקבל תיקי
מועמדות של עד שני תלמידים ממוסדך אשר נראים לך כמתאימים להשתתף בכנס )מצ"ב רשימת
הקריטריונים למועמדים מתאימים כפי שהועברה לנו על ידי מארגני הכנס(.
עפ"י ניסיוננו ,חיוני שהמשתתפים הישראלים יהיו בעלי כושר ביטוי מעולה באנגלית ,רחבי אופקים,
ובעלי דמיון מפותח .כמו כן ,רצוי שתהיה למועמדים מודעות חברתית ופוליטית )מקומית וגלובלית(.
כאמור ,השנה על המועמדים השנה להיות בעלי זיקה למחקר בתחום הפיסיקה.
הדיון במועמדים ייעשה על ידי ועדה בראשותי ,שבה יכהנו גם חברי סגל מאוניברסיטאות האחרות
בארץ .עלי לציין כי הקרן תקיים הליך בחירה נוסף עם קבלת שמותיהם של המועמדים מכל העולם.
לתשומת לבך ,מארגני הכנס מסבסדים את עלותו של כל משתתף מישראל ב 1,250 -אירו ) .(50%לפיכך,
כל מוסד אחראי למימון יתרת העלות )בסך  1,250אירו( ,וכן לכיסוי הוצאות הטיסה של כל משתתף
מטעמו אשר נבחר ע"י הוועדה הארצית .עפ"י בקשת המארגנים מכון ויצמן יאסוף במרוכז את התשלום
בסך  1,250אירו למשתתף עבור המשתתפים מכל המוסדות ויעביר את התשלום במרוכז למארגני הכנס.
אודה לך אם נוכל לקבל את רשימת המועמדים המדורגת ממוסדך וכן את תיקי המועמדים )כמפורט
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מסמכים שיש לצרף לבקשה:
-

קורות חיים )עד  2עמודים( .במסמך זה יש לכלול בין השאר :תאריך לידה ,מין ,דרכי התקשרות
)טלפון ,פלאפון ,דוא"ל(.

-

רשימת פרסומים )בספרות מדעית בינלאומית מוכרת(

-

תקציר המתאר את עיקרי עבודת המחקר )לא יותר מחצי עמוד(

-

הסבר באורך עמוד ,באנגלית מהמועמד למה הוא/היא מתאים/ה להשתתף בכנס מיוחד זה.

-

מכתבי המלצה מהמנחה הישיר )המנחה ידגיש למה המועמד מתאים( ,וממדענים נוספים במוסד או
מחוצה לו .המכתבים צריכים להתייחס גם ליכולת הביטוי באנגלית.

משלוח הבקשות
אנו מבקשים כי תיקי המועמדים ישלחו אלינו בדואר אלקטרוני כקובץ  PDFלכתובת הדוא"ל של גב'
עדי שימרון adi.shimron@weizmann.ac.il :עד לתאריך  15בנובמבר .2011

הערה:
מניסיוננו בעבר ברצוננו להבהיר כי חלקים מתיקי המועמדים אשר יבחרו ע"י הוועדה הישראלית יועברו
לאישור הוועדה .לכן ,נחוצה הקפדה יתירה בהגשת המסמכים .מאחר שכל המסמכים חייבים להיות
בשפה האנגלית ,אנו מבקשים ,בכל לשון של בקשה ,שכל המסמכים ייבדקו על ידי איש סגל דובר
אנגלית על מנת למנוע טעויות מביכות בתחביר ובאיות .כמו כן ,שליטה בשפה האנגלית הינה קריטריון
חשוב בהחלטת הועדה השוויצרית ,אם לאשר השתתפות מועמד מסוים.

Selection Criteria
for the 62nd Lindau Nobel Laureate Meeting dedicated to Physics
For the Meeting of Nobel Laureates in Lindau to be held from July 1 - 6, 2012, Nobel Laureates in Physics will
be invited. About 500 highly-talented young researchers will be the audience for their lectures, for panel
discussions on interdisciplinary topics and for small-size discussion sessions.
These young participants will be recruited worldwide among (1) undergraduate students, (2) master and
doctoral students and (3) young postdoctoral scientists in the field of Physics and closely related disciplines.
The following standards and criteria have been defined for their selection:
All nominated participants shall
 show a genuine interest in science and research,
 show a strong commitment to their principal field of studies and to the interdisciplinary work,
 receive strong support of their application by their academic advisor and/or by internationally renowned scientists, through a detailed letter of recommendation,
 be fluent in English and capable of active participation in discussions,
 belong to the top 5 percent of their class,
 not already have a permanent position (Researchers with permanent positions – in particular on the
professor level – will in general not be admitted to the meeting),
 not have participated in previous Lindau Meetings,
 deliver fully completed applications on the website on or before the deadline of December 15, 2011
(Responsibility of the nominated individuals; incomplete applications will not be considered), and
 commit themselves to being present for the full duration of the meeting
It is intended to have a good balance between these three groups:
(1) Undergraduate students, who
 exhibit a solid general knowledge in physics and natural sciences and
 have done some practical work and/or have laboratory experience.
(2) Master and doctoral students, who
 show excellent academic accomplishments and
 have produced some very good research work.
(3) Postdoctoral scientists, who
 have up to 5 years of postdoctoral experience (optimum about 2-3 years after doctoral degree),
 have published results of own scientific research in refereed journals, preferably as first author, and
 have presented their work at international scientific meetings, preferably as lectures.

