 1באפריל 2019
אל:

חברי הסגל האקדמי

מאת:

המשנה לנשיא למחקר

הנדון :פרס מפעל הפיס למדעים ומחקר ע"ש מיכאל לנדאו לשנת תשע"ט 2019 -
קרן מפעל הפיס למדעים ע"ש מיכאל לנדאו הודיעה על חלוקת פרס בסך  ₪ 150,000לחוקרים אשר הגיעו
להישגים משמעותיים בתחומם בעת האחרונה ,ותרמו לקידום תחום פעילותם בישראל.
השנה יוענקו ארבעה פרסים ,למדענים וחוקרים בתחומים הבאים:
 .1חקר בינה מלאכותית
 .2מדעי ההתמכרויות

 .3חקר האקולוגיה
 .4חקר המזרח התיכון

הגשת המועמדות לפרס תיעשה אך ורק ע"י מילוי "טופס הגשת מועמדות" בקישור הבא:
https://my.pais.co.il/Pages/Landing.aspx?ProjectId=675
תאריך הגשה אחרון  13/05/2019שעה .23:59
דגש :ההגשה תעשה באופן מקוון בלבד דרך הקישור מעלה .אין לשלוח חומרים בדואר ,פקס וכד' למעט
באופן מקוון בטופס האלקטרוני.
תקנון הפרס הינו המחייב ולכן יש לקרוא אותו בעיון ולוודא עמידה בכל תנאי הסף המפורטים.
תקנון הפרס לשנת :2019
https://culture.pais.co.il/Landau/Documents/2019/tou_landau.pdf
רשאי להגיש מועמדות:
 .1רשאי להגיש הצעת מועמדות כל אדם וכל גוף אחר לרבות :מוסדות תרבות ,משרדי אמרגנות
ומפיקים ,הוצאות לאור ,אמנים ,מוסדות להשכלה גבוהה ,מכוני מחקר ,בתי חולים ,גופים ממלכתיים
וכיו"ב .מועמד רשאי להגיש את עצמו או ע"י גורם שלישי  -כל אדם או גוף אחר.
 .2הגשת מועמדות תהיה אך ורק ע"י מילוי טופס מקוון לרבות הצרופות המפורטות בטופס:
 קורות חיים מקצועיים של המועמד כולל רשימת הישגים ופרסומים
 הסבר תמציתי לעניין תרומתו המשמעותית של המועמד לקידום המדע והמחקר
 2 מאמרים נבחרים אותם חיבר המועמד
 עד  2מכתבי המלצה
תנאי הסף למועמדות  -הצעת מועמדות תוגש רק לגבי מועמד העומד בכל התנאים הבאים במצטבר:
 המועמד הינו אזרח ישראלי ,אשר מרכז פעילותו המדעית בישראל.
 במקרה שמגיש הבקשה אינו המועמד  -ניתנה הסכמת המועמד להגשת הצעת המועמדות בשמו.
 במועד ביצוע הליך השיפוט וההחלטה על הזוכה ,המועמד הינו בין החיים.
 במועד הגשת המועמדות ,המועמד לא זכה באף אחד מהפרסים הבאים ,בקטגוריה בה הוא מוגש לפרס
לנדאו :פרס לנדאו ,פרס ישראל ,פרס נובל ,פרס וולף ,פרס א.מ.ת ,פרס ע"ש דן דויד ,פרס לסקר.
בברכה,

פרופ' וויין קפלן
העתק:

נשיא
חברי ההנהלה
ראשי היחידות האקדמיות

