
 אוניברסיטת חיפה, תדרת חייקין לגאואסטרטגיהק

Reuven Chaikin Chair in Geostrategy, University of Haifa 

 ראש הקתדרה -פרופ' שאול חורב 

Prof. Shaul Chorev - Chairman 

 

 

 

 972-4-8288267, פקס: 972-4-8288757, טל: 3498838, הר הכרמל, חיפה 199שד' אבא חושי 

199  Aba Khoushy Ave. Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel, Tel: 972-4-8288757, Fax: 972-4-8288267, 

e-mail: zmeir@univ.haifa.ac.il; ch-strategy@geo.haifa.ac.il; http://ch-strategy.hevra.haifa.ac.il 

 תקנון פרס חייקין

על שם ראובן חייקין ז"ל ויחולק מדי שנה במסגרת יום השנה לזכרו של ראובן  -הפרס ייקרא פרס חייקין  .1

 הנערך על ידי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה.חייקין 

לחוקר/ת ישראלי/ת שפרסם ספר מחקרי חדש )ניתן להגיש גם כתב יד של ספר( בשלוש השנים  הפרס יוענק .2

שלפני הענקת הפרס בתחומים הקרובים לנושאים גאואסטרטגיים הנוגעים בעיקר לישראל ולמזרח 

 התיכון, ומטרתו לעודד את המחקר בתחומים אלה.

נות ובפרסומים מקצועיים מתאימים, דבר בעיתו -כל שנה אקדמית, באמצע סמסטר ב', יפורסם ברבים  .3

 חלוקת הפרס ויוזמנו מועמדים לשלוח את פרי עבודתם לתחרות. מועד אחרון לקבלת הפרסום

 .1.9.2017-ב

 פעמיים בלבד.ספר למועמדות לפרס ניתן להגיש  .4

מדי שנה עם ההודעה על הענקת פרס חייקין ברבים, ימנה ראש קתדרת חייקין בהיוועצות עם הנהלת  .5

שאינם נושאים בתפקידים במסגרת קתדרת חייקין. יושב  ועדת שופטים בת שלושה חברים -קתדרה ה

 אחרת. ראש הוועדה יהיה מאוניברסיטת חיפה ולפחות אחד מחברי הוועדה יהיה מאוניברסיטת

ועדת השופטים תחליט על הספר הזוכה בפרס ותפרסם את החלטתה במהלך חודש דצמבר באותה השנה.  .6

קריטריון לשיפוט העבודה: בין היתר חדשנות מדעית, וחשיבה מקורית. ועדת השופטים תהיה רשאית 

 אעבודות, אם תמצא לנכון, או שלא להעניקו כלל בשנה מסוימת, אם לא תמצ 4לחלק את הפרס בין עד 

 עבודה ראויה לו.

 ש"ח. 75,000עד  ערכו הכספי של הפרס יהיה .7

שיתקיים ביום  הפרס יוענק על ידי נשיא האוניברסיטה או הרקטור ביחד עם נציג קתדרת חייקין בטקס .8

  אחר הפרסום של תוצאות התחרות.לחודש כהשנה למותו של ראובן חייקין ז"ל במהלך חודש ינואר, 

 פרוצדורה: .9

מועד אחרון לקבלת הפרסום, מיד לאחר מכן  1.9.2017-ב: תתפרסם הודעה ביונירס: לו"ז לניהול הפ

וועדה תלמד את הנושא. ה - דצמבר-ספטמברתתכנס ועדת השופטים לישיבה ראשונה. במהלך החודשים 

 מתן הפרס. -)ביום השנה למותו של ראובן חייקין(  19.1-תצא הודעה על הזוכה, וב 25.12-ב

התחרות להענקת הפרס: בעיתונות היומית, לכל המרצים באוניברסיטאות ישראל, הפרסום על  א.

 באמצעות המדור לקשרי ציבור, והרשות ללימודים מתקדמים בכל האוניברסיטאות בארץ.

עותקים מעבודתו )הספרים לא יוחזרו(, בצירוף שאלון אישי ובו הפרטים  3מועמד יתבקש לשלוח ה ב.

יקוד, מס' טלפון ודוא"ל, תואר )אם יש(, תיאור קצר על החומר המצורף, הבאים: שם, ת.ז, כתובת ומ

היכן פורסם או יפורסם, האם זהו עיבוד של עבודת דוקטורט או מחקר אחר, עבודות מ.א. ודוקטורט 

ניתנות להגשה רק אם עברו את האישור של הגורמים המוסמכים באוניברסיטה בה הוגשו ובלבד 
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החומר הנשלח  ת, האם העבודה זכתה בפרסים קודמים, וחתימת הפונה.שמדובר באוניברסיטה מוכר

 .1.9.2017דרה באוניברסיטת חיפה עד ליום חייב להגיע למזכירות הקת

כל  תסיים עבודתה. 25.12-תתכנס ועדת השופטים לישיבתה הראשונה ותחל בעבודתה, וב 1.10-ב ג.

הזוכה יתבקש להגיע לטקס הענקת הפרס  .י על זכייה ומי על הדחייהמ -המועמדים יקבלו הודעות 

 ביום השנה למותו של ראובן חייקין במהלך חודש ינואר.

ד. הזוכה או הזוכים בפרס על שם ראובן חייקין יתבקשו לפרסם תחת הוצאת הקתדרה מונוגרפיה בנושא 

 הזכייה או נושא אחר שיאושר על ידי ראש הקתדרה.

 מצורפת הודעת הפרסום ברבים של התחרות על פרס חייקין.  .ה

 

 

 

 


