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  גפ"תש –מטעם קרן וולף ) Krillקריל ( יפרס
 

יועדים לחברי סגל אקדמי מצטיינים מוענקים ע"י קרן וולף ומ קריל להצטיינות במחקר מדעי יפרס
 , הנדסה וחקלאות. עים המדויקים, מדעי החיים, רפואהבתחומי המדהעוסקים 

 
 כל אחד.  $  10,000יוענקו עשרה פרסים בסך  2023בשנת 

 
 :יש מועמדים העומדים בקריטריונים הבאיםניתן להג

 
 .מרצה בכיר/האו  מרצה) בדרגת MD-PhD(או  PhDבעלי תואר בעלי תואר  .1
 .1.1.2021ועד  1.1.2018תאריך המינוי הראשון במסלול האקדמי הבכיר הוא בין  .2
 מכהנים לפחות שנה מלאה במסלול האקדמי הבכיר. .3
 .2.3.2023ות עד לתאריך אין להם קביעות וגם לא החל הליך מתן הקביע .4
או מרצה  מועמד/ת יכול/ה להיות גם פרופ' חבר אם המינוי הראשון באוניברסיטה היה מרצה .5

 .1.1.2023בכיר/ה כל עוד אין קביעות ועדיין לא החל הליך מתן קביעות עד לתאריך 
 שנים. 7פרק הזמן שבין סיום הדוקטורט לבין תחילת המינוי הנוכחי לא יעלה על  .6
כל אזרחות ישראלית, מדינת ישראל או בעלי מעמד של תושב קבע בארץ גם בהעדר אזרחי  .7

 המדינה הזרה אינה מאפשרת להחזיק באזרחות כפולה.    עוד
 

בתר דוקטורט ו/או תקופת (בתקנות פרס קריל  מועמדת אשר ילדה במהלך אחת התקופות האמורות
 ותה התקופה בהתאם למספרא , זכאית להארכת)הנוכחית במסלול האקדמי הבכיר המשרה
 אחת שתחילתה בתאריך הלידה. תזכה את חברת הסגל האמורה בהארכה של שנה כל לידה .הלידות

 .אותם תנאיםלזכאים  שבועות ומעלה יהיו 8אושרה להם חופשת לידה של  ני/בנות זוג אשרב
 

 נא לקרוא בעיון את ה"קול קורא" המצ"ב.
 

 בית ספרכל דקאן/ראש מועמדים הראויים לפרס.  3תבקשה להמליץ על האביב -אוניברסיטת תל
 שהם בתנאי יתן להגיש מועמדים שלא זכו אשתקדנ בלבד. אחדאחת/ ת/מתבקש להמליץ על מועמד

 . עונים על הקריטריונים שפורטו לעיל
 

 עבור כל מועמד.הטופס הרצ"ב 1UTנא למלא את 
 

 בנוסף יש לצרף לטופס:
 
 . דוקטורט-המלצת המנחה לפוסט או המנחה לדוקטורטהמלצת   .1
 יש.שייך למוסד המג אינושתי המלצות נוספות של מומחים בתחום המחקר, כאשר לפחות אחד מהם  .2
המחלקה/החוג במוסד המגיש. המלצה זו לא תעלה על  ת/הפקולטה או ראש המלצת דקאנ/ית . 3

פעילות של החמישה נימוקים מרכזיים תוך פירוט  ותכלול עדתהא מתומצתת , מחצית העמוד
 מרצה בכיר/ה. או כ המינוי כמרצהבמוסד, מאז קבלת  ת/המועמד

ולהיות חתומים על  ותיאור תפקידו של הממליצ/ה יתסדעל כל מכתבי ההמלצה לפרט את השייכות המו
 .ה/ידו

 אין לצרף המלצות ישנות. על מכתבי ההמלצה להיות מופנים אל "פרס קריל", קרן וולף.
 יש למספר את המאמרים ולציין מספר ציטוטים של המאמר. –רשימת פרסומים מלאה  .4
 .Google Scholarמספר ציטוטים כללי  .5
 

 .לדקאני הפקולטותבדואר אלקטרוני ו את המסמכים המבוקשים לעיל מועמדים יגיש
 

 .מכל פקולטה מועמד אחד בלבדדקאני הפקולטות מתבקשים להמליץ על 
 

 .מומלץ לברר את מועד ההגשה המדויק בלשכות הדקאנים .2023 פברואר: מועד ההגשה
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