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כללי
פרס החברה הישראלית לכימיה (החי״ל) למורה מצטיין בכימיה מוענק בכל שנה בטקס הפתיחה של הכינוס
השנתי של החי״ל .הפרס כולל תעודה בצירוף המחאה כספית.
יוענקו שני פרסים:
א .פרס למורה ותיק ,אשר מלמד מעל עשר שנים.
ב .פרס למורה צעיר ,אשר מלמד שלוש שנים לפחות ולא יותר מעשר שנים.
תקנון הפרס
 .1מטרת הפרס הינה לעודד את הוראת מדעי הכימיה ,לקדם חדשנות ולהגביר את עניין תלמידי בתי הספר,
בכל הרמות ,במקצוע הכימיה.
 .2הפרס יוענק כאות הערכה ועידוד למורים אשר בעבודתם תרמו ותורמים לחינוך הדור הבא של מדענים
ומהנדסים בארץ ולהרחבת ההשכלה במדעי הטבע ,למורים אשר תרמו תרומה משמעותית להוראה,
לקירוב לב התלמידים ללימודי הכימיה ,לפיתוח ושימוש בשיטות הוראה חדשניות ,לקידום ההוראה
במעבדה ,לקידום תדמית הכימיה ,לעזרה והדרכה למורים אחרים ולפעילויות מחוץ למסגרת הלימודים.
 .3ה יקף המשרה של המועמדים חייב להיות לפחות מחצית המשרה המלאה למורה בחטיבה העליונה,
והם אינם עובדי המחלקות להוראת המדעים באוניברסיטאות ובמכון ויצמן למדע.
 .4ניתן לחלק את הפרס בין מספר מורים .באם לא יימצא מועמד ראוי לא יוענק הפרס באותה שנה.
 .5מועמדים יכולים להיות מוצעים על-ידי מנהל בית-הספר בו מלמד המורה לכימיה ,על-ידי שני מורים ו /או
מדריכים לכימיה ,או על-ידי שני חברים של החברה הישראלית לכימיה .
 .6הממליץ יגיש קורות חיים ורשימת פעילויות והישגים של המועמד והמלצה מנומקת על תרומתו של
המועמד בתחום החינוך לכימיה .כמו כן יוכל הממליץ להוסיף מכתבי המלצה מממליצים נוספים.
 .7מורה שמועמדותו הוגשה והוא לא זכה בפרס ,תיקו יישאר בארכיון הועדה  ,כך שניתן יהיה להעלותו
כמועמד בשנים מאוחרות יותר.
 .8ועדת הפרסים של החי״ל תפרסם כל שנה 'קול קורא' להגשת מועמדים ,אשר יפורסם באתר האינטרנט
של החי״ל ,באתר מפמ״ר כימיה ובאתרים וכלי תקשורת רלבנטיים אחרים.
 .9תיקי הגשת המועמדים לפרס יוגשו על ידי הממליץ ישירות למנכ״ל החי״ל ,אשר יעבירם לידי הנשיא.
 .11ו עדת הפרסים של החי״ל יחד עם מפמ״רית כימיה תבחר ועדה מקצועית חסויה בת  4חברים ,הועדה
המקצועית תכלול :מורה לכימיה ,נציג מחלקה להוראת המדעים באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה
בארץ ,מדען מאחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ ומפקח במשרד החינוך.
תקנון הועדה המקצועית
 .1הועדה המקצועית תכהן  3שנים ,וכהונת חבריה תוגבל לקדנציה אחת.
 .2ח ברי הועדה המקצועית לא יוכלו להגיש מועמד מטעמם במהלך תקופת כהונתם כחברים בועדת הפרס.
 .3פעילות הועדה תעשה בסודיות גמורה ,ודיוניה יישארו חסויים.
 .4כל חברי הוועדה יקבלו את כל תיקי המועמדים .יו״ר הועדה יקבע תקופת עיון בתיקים שלאחריה יתחיל
תהליך בחירת הזוכה.
 .5יו״ר הועדה ישלח את ההחלטה הסופית ,הכוללת ציטטה על סיבות הענקת הפרס ,לנשיא החי״ל ,אשר
יודיע על ההחלטה לזוכה הפרס.
 .6אין ערעור על החלטת הוועדה.
התחייבויות זוכה הפרס
 .1זוכה הפרס יתחייב להיות נוכח בכינוס השנתי של החי״ל על מנת לקבל את הפרס.

על אף היות תקנון הפרס כתוב בלשון זכר הוא מיועד ,באופן שוויוני ,לשני המינים

