טופס בקשה לקרן Deutsch
הסברים והגדרות:
א)

קרן מכון  Deutschהוקמה ע"י תרומה נדיבה של משפחת  Deutschמארגנטינה.

ב)

מטרות המכון:
הנהלת הקרן קבעה כי מטרה מרכזית עבור הקרן היא לעודד הכרות ושיתוף פעולה בין תלמידי מחקר
לבין קהילת המחקר הבינ"ל.
לצורך כך תומכת קרן המכון בתלמידים בכדי לסייע במימון השתתפות בכינוסים בין-לאומיים בהם יציגו
התלמידים את מחקריהם.

ג)

הגדרות:
תלמיד :תלמיד/ה בחוג למדעי המחשב לתואר  ,II ,Iאו  ,IIIאו תלמיד/ה מחוג אחר באוניברסיטת ת"א
שמונחה ע"י חבר סגל בחוג למדעי המחשב.







הצגת מאמר בכנס:
התלמיד הוא (אחד) המחבר(ים) של המאמר ומציג אותו.
המאמר מופיע ב proceedings-של הכנס ,במקרה זה גם  extended abstractבן מספר עמודים יחשב
כמאמר.





מתן הרצאה בכנס:
התלמיד נותן הרצאה על מחקר(ים) בהם הוא שותף.
אין  proceedingsלכנס או שה abstract-המופיע ב proceedings-הוא רק  abstractקצר.



תמיכת האוניברסיטה :מלגאים דוקטורנטים זכאים לסכום חד פעמי של  $1000תמיכה לצורך נסיעה
לכנס מדעי .המלגאי מתחייב להחזיר סכום זה לאוניברסיטה במידה ויקבל הקצבה מהקרן לקשרי מדע.



מדיניות הקרן:
 אם התלמיד זכאי להקצבה מהקרן לקשרי מדע ,עליו לנצל קודם הקצבה זו.
 אם התלמיד זכאי לתמיכה מן האוניברסיטה בשל היותו מילגאי ,עליו לפנות לביה''ס לשם קבלת
תמיכה זו.
 ב מידה וסכום יתרות התלמיד בקרן לקשרי מדע והתמיכה שהתלמיד מקבל מן האוניברסיטה קטן
מעלות הנסיעה יכול התלמיד להגיש בקשה לקרן  .Deutschנגדיר את העלות הנותרת של הנסיעה
כהפרש בין עלות הנסיעה והסכום לעיל.
 הקרן תממן עד  $600בשנה ( )90/3 – ///0סכום כולל לנסיעה אחת או יותר ,זאת בתנאי שהמנחה של
התלמיד ישתתף בסכום זהה לתמיכת קרן  Deutschאו גדול ממנה .במילים אחרות ,הקרן תממן לכל
היותר מחצית מן העלות הנותרת של הנסיעה.



תנאים לבקשה – מתקיימים שני התנאים להלן:
 ./נסיעה זו היא לצורך השתתפות בכנס שבו התלמיד יציג מאמר.
 .2התלמיד בדק עם כל הגורמים הרלוונטיים את מעמדו ואת אפשרויות התמיכה
האלטרנטיביות ,ובקשה זו תואמת את מדיניות הקרן.

שאלון
השאלון ימולא ע"י התלמיד ויימסר למנחה למילוי הדף האחרון (באם יש לתלמיד מנחה)  .הטופס יימסר
למזכירות ביה"ס למדעי המחשב ע"י המנחה.
שם הסטודנט

שם המנחה

מס' ת.ז.

דוא"ל מנחה

דוא"ל הסטודנט
טל .פנימי

טל .בית

טל .נייד

מעמד התלמיד (סמן  Xבמשבצת המתאימה):
☐ תואר ראשון
☐ תואר שני ללא הכנסה מהאוניברסיטה
☐ תואר שני עוזר הוראה
☐ תואר שלישי ללא הכנסה מהאוניברסיטה
☐ מלגאי תואר שלישי
☐ תואר שלישי עוזר הוראה
☐ מעמד אחר ,הסבר_______________________:

מטרת הנסיעה:
שם הכנס:
תאריכים:
מקום הכנס:
סמן  Xבמשבצת המתאימה:

☐ התלמיד יציג מאמר בכנס
שם המאמר
שמות המחברים

☐ התלמיד יעביר הרצאה בכנס (הרצאה על מחקריו ,אך לא במסגרת הצגת מאמר)
כותרת ההרצאה
שותפים לעבודה

הכנת  Abstractאלקטרוני למאמר בכנס
קובץ ה  Abstractלא יעלה על עמוד אחד.
הקרן לא תדון בבקשה לפני שיתקבל ה Abstract-כנדרש.
יש להקפיד לכלול ב( Abstract-בחלק התחתון של הדף)  acknowledgementלקרן דויטש.
על התלמיד/ה להכין קובץ אלקטרוני בפורמט  PDFאת ה Abstract -של המאמר/הרצאה.
את קובץ ה  Abstractיש לשלוח בדואר אלקטרוני כ attachments-לכתובת michalhavaya@tauex.tau.ac.il
בנוסף ,יש לצרף עותק קשיח של ה Abstract-לבקשה זו בעת ההגשה.

 פירוט עלויות ומימון מבוקש -העלות המשוערת של הנסיעה (פירוט לפי סעיפים):
כרטיס טיסה
אש''ל
דמי רישום
שונות (נא לפרט)
סה''כ
המימון המבוקש (ב)$-
יתרתך בקרן ההקצבה לקשרי מדע (חובה למלא):
נסיעות קודמות במימון הקרן (כולל תאריכים):
/
2

 למילוי ע"י המנחה -חשיבות הכנס (סמן  Xבמשבצת המתאימה):
☐ פחות חשוב

☐ חשוב

☐ חשוב ביותר

☐ חשוב מאוד

פרט את הסכום ואת מקור המימון המהווים  Matchingלהקצבת קרן דויטש:
סכום:

מקור המימון:

חתימת המנחה

חתימת התלמיד

החלטת ועדת הקרן:
אושר  /לא אושר

גובה המימון

חתימה

