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 לכימאי הצעיר המצטייןהישראלית לכימיה פרס  החברה 
 

ScientistYoung Outstanding for  he Israel Chemical Society PrizeT 
 

 :כללי
הישראלית לכימיה לכימאי הצעיר מוענק בכל שנה בטקס הפתיחה של פרס החברה 

 .הפרס כולל תעודה בצירוף המחאה כספית. ל"הכינוס השנתי של החי
 

 )*( הפרסתקנון 
המשמשים  ,בארץ מכל תחומי הכימיהמטרת הפרס היא לעודד מדענים צעירים  .1

                                                  .ערך-מחקר שווה-סגל באקדמיה או במוסד-כחברי
מי לשנה או  04 -שגילו פחות ממדען ל כלומר, רסים יוענקו למדענים צעיריםהפ .2

שנים  7עד , אחר גל האוניברסיטה או במכון מחקרבמינוי ראשון בסשמכהן 
מיום  הוא מנין השניםל "התאריך הקובע לשני התנאים הנ .(המאוחר מהשניים)

 .הכניסה לאקדמיה עד הראשון בינואר של שנת קבלת הפרס
 ,על פי שיקולי הועדה המקצועית ,מיוחדים במקרים. פרס אחדבכל שנה יוענק  .3

 .יחולקו שני פרסים
אשר , להגשת מועמדים' קול קורא'תפרסם כל שנה  ל"סים של החיועדת הפר .0

 .ל"יפורסם גם באתר האינטרנט של החי
, ל"ל החי"רות למנכישי יוגשו על ידי ראשי המחלקותלפרס המועמדים תיקי הגשת  .5

 .אשר יעבירם לידי הנשיא
פרופסורים שתפקידה  5ל תבחר ועדה מקצועית חסויה בת "ועדת הפרסים של החי .6

 .ועדת הפרסים תכלול לכל היותר שני חברים מאותו מוסד. יהיה לבחור בזוכי הפרס
רשימת , קורות חיים, תיק ההגשה לפרס יכלול מכתב מנומק על תרומות המועמד .7

 .וסטטיסטיקת הציטוטים של פרסומיו,  פרסומים
 

 ן  הועדה  המקצועיתתקנו
 .וכהונת חבריה תוגבל לקדנציה אחת, שנים 3הועדה המקצועית תכהן  .1
חברי הועדה המקצועית לא יוכלו להגיש מועמד מטעמם במהלך תקופת כהונתם  .2

 .כחברים בועדת הפרס
 .ודיוניה יישארו חסויים, פעילות הועדה תעשה בסודיות גמורה .3
ר הועדה יקבע תקופת עיון "יו. מדיםכל חברי הוועדה יקבלו את כל תיקי המוע .0

 .בתיקים שלאחריה יתחיל תהליך בחירת הזוכה
לנשיא , ל סיבות הפרסהכוללת ציטטה ע, ר הועדה ישלח את ההחלטה הסופית"יו .5

 .זוכה הפרסההחלטה ל לעאשר יודיע , ל"החי
 .אין ערעור על החלטת הוועדה .6

 
 זוכה הפרס תהתחייבויו

 .ל על מנת לקבל את הפרס"בכינוס השנתי של החי ות נוכחזוכה הפרס יתחייב להי .1
 .ל"הזוכה יוזמן לתת הרצאה על עבודתו בכינוס החי .2
 

 
לשני , באופן שוויוני, על אף היות תקנון הפרס כתוב בלשון זכר הוא מיועד)*( 
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