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פרס החברה הישראלית לכימיה על שם משפחת טנא לזכרה של לאה טנא לתחום מדעי הננו ,יוענק למדענים מצטיינים
בכל שנה על ידי נשיא החי״ל .הפרס יוענק לסירוגין בטקס הפתיחה של הכינוס השנתי של החי״ל או במסגרת הכינוס הדו
שנתי של כנס של ננוישראל .הפרסים ינתנו לחוקרים ישראליים ואשר מרכז פעילותם המדעית בארץ.
מטרת הפרס לעודד מצוינות בקרב חוקרים ישראלים (כנס החברה הישראלית לכימיה) וחוקרים צעירים (כנס ננוישראל)
בתחומי ננו מדעים וננו טכנולוגיות .הפרס ישקף את העובדה שננומדעים הינו שטח מחקר בינתחומי.
הפרס כולל תעודה בצירוף המחאה כספית בערך השווה ל  2000דולר.

תקנון הפרס (*)
.1

ועדת הפרסים של החברה תפרסם כל שנה ׳קול קורא' להגשת מועמדים ,אשר יפורסם גם באתר האינטרנט של החי״ל,

באתר החברה הישראלית לפיזיקה ,ובאתר ננוישראל (.)INNI
 .2פרס החברה הישראלית לכימיה ינתן למדען מצטיין בתחום מדעי הננו ללא הגבלה כלשהי .תיק ההגשה לפרס יכלול
מכתב מנומק על תרומות המועמד ,קורות חיים ,רשימת פרסומים ,וסטטיסטיקת הציטוטים של פרסומיו.
 .3הפרס במסגרת כינוס ננוישראל יוענק למדען צעיר שגילו פחות מ  43 -שנה או למי שמכהן במינוי ראשון בסגל
האוניברסיטה או במכון מחקר אחר ,עד  8שנים (המאוחר מהשניים) .התאריך הקובע לשני התנאים הנ״ל הוא מנין השנים
מיום הכניסה לאקדמיה עד הראשון בינואר של שנת קבלת הפרס.
 .4תיקי המועמדים יוגשו ישירות למנכ״ל החי״ל ,אשר יעבירם לידי הנשיא.
 .5אין מועמדות עצמית לקבלת הפרס .חברי ועדת הפרסים מנועים מלהיות מועמדים לפרס.
 .6ועדת הפרסים של החי״ל תבחר ועדה מקצועית חסויה בת  5פרופסורים שתפקידה יהיה לבחור בזוכה הפרס .ועדת
הפרסים תכלול לכל היותר שני חברים מאותו מוסד.
 .7כאשר הפרס ינתן במסגרת כינוס ננוישראל יתאם נשיא החי״ל את מהלך עבודת ועדת הפרסים עם יו״ר התכנית המדעית
של הכינוס.
 .8תיק ההגשה לפרס יכלול מכתב מנומק על תרומות המועמד ,קורות חיים ,רשימת פרסומים ,סטטיסטיקת הציטוטים של
פרסומיו ורשימה של  3ממליצים אפשריים.
 .9הפרס לא ינתן לזוכים בפרס ישראל ,פרס אמ״ת ,פרס הארויי ופרס וולף.
 .11ניתן יהיה לערוך שינווים בתקנון הפרס לאחר חמש שנים להיוסדו .כדוגמה ,ניתן יהיה בעתיד לבטל את מגבלת הגיל
כאשר הפרס ינתן במסגרת כינוס ננוישראל.

תקנון הועדה המקצועית
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הועדה המקצועית תכהן  3שנים ,וכהונת חבריה תוגבל לקדנציה אחת.
חברי הועדה המקצועית לא יוכלו להגיש מועמד מטעמם במהלך תקופת כהונתם כחברים בועדת הפרס.
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הרכב הועדה ישקף את האופי הבינתחומי של מדעי הננו ויכללו שופטים מדיסציפלינות מדעיות שונות.
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פעילות הועדה תעשה בסודיות גמורה ,ודיוניה יישארו חסויים.
כל חברי הוועדה יקבלו את כל תיקי המועמדים .יו״ר הועדה יקבע תקופת עיון בתיקים שלאחריה יתחיל תהליך בחירת
הזוכה .הועדה רשאית לשלוח מכתבים לשופטים חיצוניים להערכת המועמד.
יו״ר הועדה ישלח את ההחלטה הסופית ,הכוללת ציטטה על סיבות הענקת הפרס ,לנשיא החי״ל ,אשר יודיע לזוכה על
הפרס.
אין ערעור על החלטת הוועדה.
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התחייבויות זוכה הפרס
.1

זוכה הפרס יתחייב להיות נוכח בכינוס השנתי של החי״ל או בכנס ננו -ישראל ,על מנת לקבל את הפרס.

.2

הזוכה יוזמן לתת הרצאה על עבודתו בכינוס החי״ל ובכינוס ננוישראל.

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

