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כללי :פרס החברה הישראלית לכימיה לכימאי הצעיר מוענק בכל שנה בטקס הפתיחה של הכינוס השנתי של החי"ל.
הפרס כולל תעודה בצירוף המחאה כספית.
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מטרת הפרס היא לעודד מדענים צעירים בארץ מכל תחומי הכימיה ,המשמשים כחברי-סגל באקדמיה או
במוסד-מחקר שווה-ערך.
הפרסים יוענקו למדענים צעירים ,כלומר למדען שגילו פחות מ 40 -שנה או למי שמכהן במינוי ראשון בסגל
האוניברסיטה או במכון מחקר אחר ,עד  7שנים )המאוחר מהשניים( .התאריך הקובע לשני התנאים הנ"ל
הוא מנין השנים מיום הכניסה לאקדמיה עד הראשון בינואר של שנת קבלת הפרס .מדענית אשר ילדה
)פעם אחת או יותר( במהלך כהונתה כחברת סגל עצמאית ,תזוכה בהארכת זמן של שנה אחת ,כלומר ,היא
זכאית להיות מועמדת לפרס אם גילה פחות מ 41-שנים או מכהנת במינוי ראשון עד  8שנים.
בכל שנה יוענק פרס אחד .במקרים מיוחדים ,על פי שיקולי הועדה המקצועית ,יחולקו שני פרסים.
ועדת הפרסים של החי"ל תפרסם כל שנה 'קול קורא' להגשת מועמדים ,אשר יפורסם גם באתר האינטרנט
של החי"ל.
תיקי הגשת המועמדים לפרס יוגשו על ידי ראשי המחלקות ישירות למנהלת האדמיניסטרטיבית של
החי"ל ,אשר תעבירם לידי הנשיא
ועדת הפרסים של החי"ל תבחר ועדה מקצועית חסויה בת  5פרופסורים שתפקידה יהיה לבחור בזוכי
הפרס .ועדת הפרסים תכלול לכל היותר שני חברים מאותו מוסד.
תיק ההגשה לפרס יכלול מכתב מנומק על תרומות המועמד ,קורות חיים ,רשימת פרסומים ,וסטטיסטיקת
הציטוטים של פרסומיו.
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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 בוועדת הפרס.
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.
יו"ר הועדה ישלח את ההחלטה הסופית ,הכוללת ציטטה על סיבות הפרס ,לנשיא החי"ל ,אשר יודיע על
ההחלטה לזוכה הפרס.
אין ערעור על החלטת הוועדה.

התחייבויות זוכה הפרס
 .1זוכה הפרס יתחייב להיות נוכח בכינוס השנתי של החי"ל על מנת לקבל את הפרס.
 .2הזוכה יוזמן לתת הרצאה על עבודתו בכינוס החי"ל.
)*( על אף היות תקנון הפרס כתוב בלשון זכר הוא מיועד ,באופן שוויוני ,לשני המינים

