 19בדצמבר 2019

אל:

ראשי יחידות אקדמיות

מאת:

המשנה לנשיא למחקר
הנדון" :פרס מקרן ע"ש פרופ' קורט מהלר במתמטיקה"
הריני מזמינכם להגיש מועמדים ל"פרס מקרן ע"ש פרופ' קורט מהלר במתמטיקה" לשנת
תש"ף.
מצ"ב נוהל הגשת מועמדים לפרס .הפרס פתוח לחוקרים בכל שטחי המתמטיקה ,כולל
מתמטיקה שימושית .הפרס יינתן כמענק מחקר.
גובה הפרס לזוכה לשנת תש"ף יהיה  ,$2,500אם תמליץ ועדת השיפוט לחלק את הפרס
לשני מועמדים יהיה גובה הפרס שווה לשני המועמדים.
אבקשכם להגיש חומר והמלצות על מועמדים )סעיף  11בתקנות( בדוא"ל בלבד ל:
 sharonem@tachnion.ac.ilעד .13/02/2020

בברכה,

פרופ' קובי רובינשטיין

העתק :נשיא
חברי ההנהלה

תקנות פרס מהלר במתמטיקה
.1

הנהלת הטכניון תשמש כהנהלת הקרן ,תדאג להשקעת הקרן וכן תקבע את סכום הפרס לחלוקה.
בד"כ יקבע סכום הפרס לכדי שיעור ההכנסות של השנה הרלוונטית .הפרס יחולק אחת לשנתיים.

.2

המנל"מ יהיה אחראי להליכים הקשורים בחלוקת הפרס בהתאם לאמור בתקנות אלה.

.3

הפרס יחולק לפי המלצות ועדת שיפוט בהרכב הבא :המנל"מ )יו"ר( ,חבר סגל בכיר של הפקולטה
למתמטיקה ומומחה במתמטיקה שאינו נמנה על סגל הטכניון .הרכב ועדת השיפוט יקבע מדי שנה
ע"י המנל"א והמנל"מ.

.4

הפרס יחולק על סמך המלצות ועדת השיפוט לחוקר או חוקרים הנמנים על הסגל האקדמי של
הטכניון בעת הענקת הפרס ,עבור מחקר או מחקרים שעיקרם בוצע בין כתלי הטכניון.
ועדת השיפוט רשאית להמליץ על חלוקת הפרס בין מספר מועמדים.

.5

בתחילת שנה אקדמית רלוונטית ישלח המנל"מ הודעה לכל יחידות הטכניון על קיום הפרס .הצעות
למועמדים תוגשנה עד לסוף חודש דצמבר של אותה השנה.

.6

מועמדים לפרס יוצעו באמצעות ראשי היחידות האקדמיות או על ידי המנל"א.

.7

לא ניתן לקבל את הפרס יותר משלוש פעמים.

.8

רשאי להיות מוצע לקבלת הפרס כל חוקר הנמנה על הסגל האקדמי של הטכניון בשנה האקדמית בו
מוגשת מועמדותו .חוקר שזכה בעבר בפרס מהלר לא יוצע שנית כמועמד לקבלת הפרס אלא אם חלפו
לפחות שבע שנים מתאריך זכייתו האחרונה.

.9

עבודות מחקר המוצעות לפרס חייבות להתפרסם ,או להתקבל לפרסום ,בעיתונות הבינלאומית
המוכרת .תובאנה בחשבון עבודות שהתפרסמו או התקבלו לפרסום בשנה האקדמית של הגשת
העבודה או בשתי השנים האקדמיות הקודמות.

.10

ההמלצה לפרס תוגש עבור עבודה אחת בלבד או עבור נושא אחד בלבד.

.11

הצעות מועמדים תוגשנה ללשכת המשנה לנשיא למחקר בצירוף החומר הבא:
 11.1שם המועמד בצירוף קורות חיים ורשימת פרסומים;
 11.2העבודה המומלצת לקבלת הפרס בצירוף הנמקה של המציע.
החומר יוגש באמצעות דוא"ל בלבד.

.12

בנסיבות בהן נכתבה עבודה משותפת על-ידי מספר חוקרים ,כאשר מקצתם זכאים לפרס בהתאם
לתקנות ומקצתם אינם זכאים ,רשאית ועדת השיפוט להעניק פרס חלקי לחוקרים הזכאים לפרס.

.13

היה והגיעה ועדת השיפוט למסקנה כי אין לדעתה עבודה הראויה לפרס בשנה מסוימת ,תודיע על כך
להנהלת הקרן .הנהלת הקרן תצרף את סכום הפרס שלא נוצל להגדלת מספר הפרסים לחלוקה בשנה
או בשנים שלאחר מכן.

.14

תקנות הפרס תיבדקנה כל שבע שנים.

.15

הודעה על חלוקת הפרס תפורסם בד"כ לא יאוחר מאמצע חודש מאי של השנה הרלוונטית.

...................................................................
הבדיקה הבאה של התקנות תתבצע בתחילת שנת 2023

