
 גוליק מטעם החברה הישראלית לכימיה לתלמיד מחקר מצטייןאורי פרס 

The ICS-Uri Golik Prize for an Excellent Graduate Student 

 ידי על שנה בכל יוענק )לדוקטורט(מצטיין  לתלמיד מחקר לכימיה )חי"ל( הישראלית החברה פרס אורי גוליק מטעם. 1

 .לכימיה הישראלית החברה של השנתי הכינוס במסגרת, )או משפחת גוליק(ד"ר גוליק  חברת ונציג ל"החי נשיא

 .מדעיים ד"ר גוליק פתרונות חברת בשיתוף מוענק הפרס. 2

 .בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל תלמידי מחקר ולעודד מצויינות בקרב לקדם הפרס מטרת. 3

 הכימיה בתחום הצטיינות בולטת במיוחד על יחיד לזוכה יוענק הפרס. 4

 .שקל 8000של  בערך כספית המחאה בצירוף תעודה כולל הפרס. 5

 ד"ר גוליק. בכנס מדעי במסגרת חברת עבודתו על להרצות הפרס יוזמן זוכה. 6

 

 )*( הפרס תקנון

 .אחרות אגודות של האינטרנט באתרי גם יפורסם אשר, מועמדים להגשת קורא קול שנה כל תפרסם ל"החי. 1

 תרומות על מנומק מכתב יכלול יוגש ע"י ראש המחלקה לכימיה שבה לומד המועמד. התיק לפרס ההגשה תיק. 2
 .המלצה מכתבי ושלשה, פרסומים והישגים אחרים רשימת, חיים קורות, המועמד

 . ל"החי נשיא לידי יעבירם אשר, ל"החי ל"למנכ ע״י ראש המחלקה של המועמד יוגש לפרס המועמד תיק. 3

 .לפרס עצמית מועמדות להגיש ניתן לא. 4

 בזוכה לבחור יהיה שתפקידה, פרופסוריםשבה יכהנו שלושה  חסויה מקצועית ועדה תבחר ל"החי של הפרסים ועדת. 5
 .שונים מדעיים מתחומים שופטים ויכלול הכימיה של המגוון האופי את ישקף הועדה הרכב .הפרס

 . אחת לקדנציה תוגבל חבריה וכהונת, שנים 3 תכהן המקצועית הועדה. 6

 .הפרס בועדת כחברים כהונתם תקופת במהלך מטעמם מועמד להגיש יוכלו לא המקצועית הועדה חברי. 7

 .חסויים יישארו ודיוניה, גמורה בסודיות תעשה הועדה פעילות. 8

 תהליך יתחיל שלאחריה בתיקים עיון תקופת יקבע הועדה ר"יו. המועמדים תיקי כל את יקבלו הוועדה חברי כל. 9
 .יםהמועמד להערכת חיצוניים להתייעץ במומחים רשאית הועדה. הזוכה בחירת

 לזוכה יודיע אשר, ל"החי לנשיא, הפרס הענקת סיבות על ציטטה הכוללת, הסופית ההחלטה את ישלח הועדה ר"יו. 10
 .הפרס על

 . הוועדה החלטת על ערעור אין. 11

  .ל"החיהפרסים במסגרת כנס  בטקס הענקתנוכח  להיות יתחייב הפרס זוכה. 12

 .להיוסדו שנים חמש בתום הפרס בתקנון שינויים לערוך רשאי יהיה ל"החי של המנהל הוועד. 13

 

 .המינים לשני, שוויוני באופן, מיועד הוא זכר בלשון כתוב שהתקנון למרות*( )


