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פרס ומענקי מחקר במדעי החיים
על-שם מייסדי חברת טבע
תקנות והנחיות
פרס ע"ש מייסדי טבע
.1

פרס "טבע" במדעי החיים ע"ש מייסדי החברה יוענק מדי שנה למדען יחיד ,על פריצת דרך בתחומו.
פרס "טבע" ייקרא על שם כלל מייסדי החברה.

2.

סכום הפרס הנו  200,000ש"ח.

.3

בחירת הזוכה בפרס ע"ש מייסדי טבע תעשה באמצעות ועדת שיפוט שתמנה חברת טבע בהתייעצות עם
נשיא/ת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
הוועדה תמונה לתקופה קצובה של שלוש שנים ותכלול שלושה חברים ,מהם אחד )שאינו עובד חברת
טבע( שיכהן כיו"ר הוועדה.

.4

.5

.6

רשאים להציע מועמדים לפרס:
א.

חברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ב.

הרקטורים באוניברסיטאות

ג.

מנהלי מרכזים רפואיים

ד.

מנהלי מפעלי תעשייה בתחומים המצוינים בסעיף  10לעיל

הצעות לפרס יוגשו לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בארבעה עותקים ,בשפה האנגלית ויכללו:
א.

קורות חיים של המועמד

ב.

רשימת פרסומים

ג.

תיאור ההישגים במחקר

ד.

שלושה מכתבי המלצה

מסכום הפרס ינוכה כל מס כנדרש על פי החוק .הפרס אינו פרס על מפעל חיים.
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מענקי מחקר ע"ש חברת טבע
.7

בנוסף ,יוענקו מדי שנה חמישה מענקי מחקר למדענים צעירים מצטיינים ,העתידים לתרום לפיתוחם
או לקידומם של שטחי מחקר .מענק מחקר אחד ייקרא ע"ש נחמן סלומון ז"ל והשאר יקראו ע"ש
מייסדים אחרים לפי בחירת הנהלת טבע.

.8

סכום כל אחד ממענקי המחקר הנו  90,000ש"ח.

.9

הזוכים במענקי המחקר יהיו מדענים צעירים )עד גיל  (45מצטיינים מבין מקבלי המענקים של הקרן
הלאומית למדע .המענקים יינתנו למדענים בעלי ההערכות הגבוהות ביותר בתהליך שיפוט הבקשות של
הקרן הלאומית למדע העונים לקריטריונים שבתקנון זה .ההחלטה על זוכי המענקים תתקבל בוועדה
משותפת לקרן הלאומית למדע ולחברת טבע.
הוועדה תמונה לתקופה קצובה של שלוש שנים ותכלול לכל היותר  7חברים.

הנחיות כלליות
.10

הפרס ומענקי המחקר יינתנו למדענים העוסקים בתחומים האלה :כימיה ,ביוכימיה ,פרמקולוגיה ,רפואה
ומדעים ביו-רפואיים ובריאות הציבור ,שיציגו הישגים משמעותיים ,פורצי דרך בתחומי המדעים הביו-
רפואיים.

.11

המועמדים לפרס ולמענקים יהיו תושבי ישראל או אזרחיה.

.12

לא ייכללו בין המועמדים לפרס ולמענקים:

.13

א.

חברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ב.

הזוכים בפרס ישראל

ג.

הזוכים בפרס טבע למצוינות על שם אלי הורביץ.

ד.

עובדי חברת טבע

הפרס והמענקים יוענקו לזוכים בטקס חגיגי שתערוך חברת טבע.
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 .14הזוכה בפרס טבע וכן מקבלי המענקים יתחייבו להרצות על אודות הישגיהם המדעיים ומחקריהם בפני
עמיתים ,תלמידי מחקר וסטודנטים בשלושה מוסדות אקדמיים בישראל ,שאינם מוסדות האם שלהם ,זאת
במסגרת עד  3אירועים שתקיים חברת טבע בשנתיים שלאחר קבלת הפרס  /מענק .הוצאות הזוכים
הקשורות להרצאות אלה כלולות בכספי הפרס  /המענק.
.15

תקנות והנחיות אלה יהיו בתוקף החל מתאריך  1בספטמבר .2015
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