 8בדצמבר 2019
אל:

חברי הסגל האקדמי

מאת:

המשנה לנשיא למחקר
הנדון" :פרס מחקר מקרן ע"ש יולודן" ,אנגליה
"פרס מחקר מקרן ע"ש דוד )דודי( בן-אהרון" ,ישראל
"פרס מחקר מקרן ע"ש ריי ומרים קליין" ,ארה"ב
"פרס מחקר מקרן ע"ש אלכסנדר גולדברג" ,ארה"ב

הנני להודיעכם כי ניתן להגיש מועמדות לכל אחד מארבעת הפרסים לשנת תש"ף כלהלן:
א" .פרס מחקר מקרן ע"ש יולודן" אנגליה ):(Ju-lu-dan Research Prize Fund
הפרס יינתן עבור עבודת מחקר מצטיינת המתמקדת ביישום לרפואה של מדעים מדויקים או טכנולוגיה
מתקדמת .תינתן עדיפות למחקרים המובילים ,בבוא העת ,לפיתוח מוצרים או מתקנים הניתנים ליישום מעשי.
)פרס זה פתוח גם לחברי סגל במסלול הרגיל באוניברסיטאות אחרות(.
גובה הפרס נקבע ע"י משפחות התורמים ,הפרס כולל מענק מחקר בסכום של  $5,000ופרס בסכום של
.$5,000
ב" .פרס מחקר מקרן ע"ש דוד )דודי( בן-אהרון" ):(David Dudi Ben-Aharon Research Prize Fund
הפרס יינתן עבור עבודת מחקר מצטיינת בתחום יישומי חדשני העשוי לתרום לפיתוח ,ייעול וקידום היצוא
ממדינת ישראל .הפרס כולל מענק מחקר בסכום של  $3,000ופרס בגובה של .$3,000
ג" .פרס מחקר מקרן ע"ש ריי ומרים קליין" ארה"ב ):(Ray & Miriam Klein Research Prize Fund
הפרס יינתן עבור עבודת מחקר מצטיינת העשויה לתרום לקידום בשטח התעשייה ,הטכנולוגיה ,הביטחון או
היכולת המדעית של מדינת ישראל .הפרס כולל מענק מחקר בסכום של  $3,000ופרס בגובה של .$3,000
ד" .פרס מחקר מקרן ע"ש אלכסנדר גולדברג" ארה"ב ):(Alexander Goldberg Research Prize Fund
הפרס יינתן עבור הצטיינות במחקר שיש בו תרומה ,ישירה או עקיפה ,לתעשייה הישראלית ,בגובה של .$3,000
רשאים להגיש מועמדות:
 חברי הסגל בטכניון ,מדרגת מרצה ועד פרופסור חבר )עדיפות תינתן לחוקרים פעילים במימון חוץ בטכניון( לא ניתן להגיש מועמדות של חברי סגל שפרשו לגמלאותכל יחידה רשאית להגיש מועמד אחד לכל פרס .מצ"ב נוהל לפרסי מחקר.
המועמדות תוגש על ידי ראש היחידה האקדמית אליה משתייך המועמד .יש להגיש:
 .1המלצה מנומקת ומפורטת מראש היחידה; המלצות נוספות )לפחות שתיים( מתוך היחידה האקדמית ,תצורפנה
להמלצת ראש היחידה וכן תצורף המלצת הוועדה המכינה היחידתית.
 .2העבודה שבגינה מומלץ על הענקת הפרס )עבודה שבוצעה במסגרת הטכניון ,לא תמצית( .ניתן לצרף עד 2
מאמרים בלבד.
 .3קורות חיים של המועמד ערוכים עפ"י הנחיות לשכת הסגל.
 .4פרס יולודן  -רשימה של  4בני סמכא בתחום העבודה המומלצת ,שלושה בארץ )מחוץ ליחידה( ואחד בחו"ל,
אליהם תוכל ועדת השיפוט לפנות לקבלת חוות דעת )נא לצרף כתובת ,דוא"ל וטלפונים( .אין לכלול ממליצים
המעורבים בכתיבת העבודה המועמדת לפרס .יש לצרף תיאור מתומצת של הממליץ ומהות הקשר שלו
למועמד.
 .5שלושת הפרסים האחרים  -אם העבודה עליה מסתמכת ההגשה לפרס הינה בנושא בעל זיקה לתעשייה -
רשימה של  2בני סמכא מהתעשייה )נא לצרף כתובת ,דוא"ל וטלפונים( .במידה ואין ממליצים מהתעשייה ,יש
לצרף  2רפרנטים נוספים מהטכניון ,אך לא מאותה פקולטה .אין לכלול ממליצים המעורבים בכתיבת העבודה
המועמדת לפרס .יש לצרף תיאור מתומצת של הממליץ ומהות הקשר שלו למועמד.
החומר כולו יוגש בשפה האנגלית בדוא"ל בלבד .את ההצעות יש להגיש ללשכת המשנה לנשיא למחקר עד
 30/01/2020ל .sharonem@technion.ac.il :נא לשלוח את העבודה וקו"ח בקובץ נפרד משאר החומר.
בברכה,

העתק :נשיא
חברי הנהלה
ראשי היחידות האקדמיות

פרופ' קובי רובינשטיין

