
 שלום רב,

 

להגיש  חוקרים וחוקרות צעירים וצעירות* בכל תחומי המדע והמחקרברצוננו להזמין 

, המתקיימת השנה Falling Walls Lab 2018מועמדות לתחרות המדע והחדשנות העולמית 

בארגון ושיתוף פעולה של משרד המדע והטכנולוגיה עם האקדמיה הלאומית הישראלית 

העולמי בברלין וכן תוך עזרה ותמיכה של הטכניון, האוניברסיטה  Falling Wallsלמדעים וארגון 

 הגרמני לחילופי סטודנטים. DAAD העברית וכן ארגון 

 

 

ייערך בישראל האירוע המקדים לאירוע העולמי, בו ייבחרו שלושת  2018לספטמבר  6 -ב

ס היוקרתי( המועמדים הישראלים שיסעו במימון מלא )טיסה + לינה + כרטיסי כניסה לכנ

 .לכנס העולמי

 

המועמדים ייבחנו על ידי ועדת שיפוט שתורכב מנציגים אקדמיים בכירים מטעם האקדמיה 

הוועדה תבחן את המועמדים לפי מידת  הלאומית למדעים ומשרד המדע והטכנולוגיה.

 החדשנות ומקוריות הרעיון, יכולת ההשפעה העולמית שלו והצגה משכנעת ומרשימה.

 

http://www.falling-בכתובת:  24עד השעה  2018ביוני  25מועד אחרון להגשת מועמדות: 

walls.com/lab/apply 

 

 .מידע נוסף על האירוע המקדים ניתן לראות באתר משרד המדע

 

 .ששון-לד"ר משה בןשאלות והבהרות נא להפנות במייל 

 

  ברלין? Falling Wallsאז מה זה 

כנס בינלאומי יוקרתי המושך אליו חוקרים ויזמים בתחומים פורצי דרך מעשרות מדינות. בכל 

מדענים בכירים מכל העולם שהובילו מחקרים חדשניים. החוקרים  20שנה בוחרת הקרן 

מוזמנים להציג את המחקר שלהם בברלין בפני מאות מוזמנים מגופי מחקר יוקרתיים, אנשי 

  ממשל, נציגי חברות וגופי מגזר שלישי.

. מידע נוסף על הכנס והפעילויות ניתן 2018בנובמבר  8-9-הכנס בברלין ייערך השנה בין ה

 walls.com-http://www.falling/ וא בכתובת: למצ

 

 המטרה:

 .לקשר בין מדע ליזמות, פוליטיקה, מדיה ותרבות 

 .לזהות מגמות, הזדמנויות ופתרונות באתגרים גלובליים ולקחת בהם חלק של ממש 

 קהל הרחב.להפוך את הרעיון שלכם לנגיש, מובן ומוכר בקרב ל 

 .לעורר השראה "לשבור חומות" ולא להיכנע למובן מאליו  

 

 :האמצעי 

 להגיש מועמדות לאירוע Lab Falling Walls 2018בספטמבר  6-המקדים שיתקיים בישראל ב. 

 

 דקות בלבד 3-להציג את הרעיון שלכם ב

 לשכנע את השופטים שלכם מגיע להציג בברלין

 לפרוץ את החומות!

 

 *תנאים להגשת מועמדות:

 על מנת להגיש מועמדות הנכם נדרשים לעמוד באחד או יותר מהתנאים הבאים:
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 שנים מאז קבלת התואר. 10-יש לכם תואר ראשון ולא עברו יותר מ  

 שנים מאז קבלת התואר. 7-יש לכם תואר שני ולא עברו יותר מ 

 אר.שנים מאז קבלת התו 5-יש לכם תואר שלישי ולא עברו יותר מ 

 דוקטורנטים פעילים.-אתם כעת סטודנטים או פוסט 

 

 הגשת מועמדות:

 3כל שעליכם לעשות הוא לחשוב על רעיון פורץ דרך שאתם יכולים להציג באנגלית בתוך 

  שקופיות בלבד. 3דקות ועם 

  אתם יכולים לבחור רעיון מכל תחום מחקר שהוא ואף לשלב בין תחומים שונים.

 

בישראל מתבצעת באמצעות האתר העולמי  Falling Wallsע הגשת המועמדות לאירו

 walls.com/lab/apply-http://www.fallingבכתובת: 

שניות שבו אתם  60בנוסף על הגשת המועמדות המקוונת, מומלץ להגיש סרטון וידאו של עד 

שלכם ואת הרעיון שלכם בפשטות. הסרטון צריך להיעשות מציגים את עצמכם, את הרקע 

 בשפה האנגלית וללא מצגת. הגשת הסרטון אינה חובה, אך מהווה יתרון משמעותי.

 

 

  איך שולחים אלינו סרטון?

ניתן לצלם בכל אמצעי צילום שברשותכם כיוון שהסרטון הוא להתרשמות בלבד, ולא ייעשה 

)או כל אתר  YouTube-את הסרטונים מומלץ להעלות ל בו שימוש מעבר לתהליך המועמדות.

 אירוח סרטונים אחר( ולשתף אותנו באמצעות קישור פרטי.

 

אם גודל הסרטון הוא  לנוחותכם, ניתן לשלוח את קבצי הסרטונים ישירות בדואר אלקטרוני.

 ,WeTransfer, OneDriveמומלץ לעשות שימוש בשירותי אחסון קבצים כמו  8MBמעל 

Dropbox .ואחרים 

 .ששון-ד"ר משה בן -לשליחת הקישורים, קבצים ולשאלות נוספות ניתן לפנות ל
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