פרופ' בריק יצחק  -יו"ר
ד"ר נ .בלום
ד"ר י .בנבנישתי

קול קורא להגשת מועמדות

ד"ר א .בר

לתעודת הוקרה למפעל חיים

ד"ר ל .בר טור
גב' י .גת
ד"ר י .זילברשלג
פרופ' ר .חלאילה
גב' מ.ע .יעקבסון
ד"ר ב .כגנסקי
ד"ר ג .להמן
מר י .למברגר – מזכיר
ד"ר י .מערבי
ד"ר ס .נעים
ד"ר ש .קוניץ
מר א .קלמן
מר א .קפלון
ד"ר א .קפלן
מר גרי רוט
ד"ר ד .שגיא
גב' ט .שטרית
מר י.קפלן – גזבר
יו"ר קודם:
פרופ' ישראל (איסי)
דורון
פרופ' י .פלגי -
עורך כתב העת
"גרונטולוגיה
וגריאטריה"
עו"ד ח .פרידמן
יועצת משפטית
מר מ .טולדו
יו"ר ועדת ביקורת
מר ר .ארניה ,מר א.
רוטשטיין  -חברי ועדת
ביקורת
גב' ר .לוי
מינהלנית

האגודה הישראלית לגרונטולוגיה מעניקה תעודת הוקרה למפעל חיים
על עשייה ייחודית או תרומה משמעותית למען אוכלוסיית הזקנים
במדינה .תעודת הוקרה למפעל חיים תוענק במסגרת הכינוס הדו-שנתי
של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה ,שיתקיים בפברואר .2022

הנחיות להגשת המלצות ולהצעת מועמדים:
מטרת התעודה :הבעת הערכה על עבודה או תרומה יחודית הראויה לציון,
למען אוכלוסית הזקנים בישראל.
זכאים לקבלת התעודה:
 .1יחידים.
 .2מועמדים שלא זכו בפרס זה או בפרס אחר מטעם האגודה ,בשלוש השנים
האחרונות.

קריטריונים לבחירת הזכאים:
קריטריון כללי

תרומה מיוחדת לקידום מטרות האגודה  :קידום הידע ,הפצת מידע
בציבור הרחב ,טיפוח קשרים עם אגודות אחרות ,עיבוד הצעות
מעשיות למוסדות ושלטונות ,סיוע לארגונים אחרים ,פעילות לשיפור
איכות החיים והמעמד של הזקנים ,קידום זכויות  -באמצעות חקיקה
ובמדיניות ממלכתית מתאימה ובכל דרך אחרת.

קריטריונים ספציפיים

פעילות אינטנסיבית במהלך הקריירה האישית  -אשר שם המועמד מזוהה
איתה ,באחד או יותר מהנקודות להלן:
 .1מחקר ופעילות אקדמית לקידום הידע בתחום ספציפי בחזית של חקר
הזיקנה
 .2קידום המעמד של מקצוע הגרונטולוגיה
 .3גיבוש המלצות בתחום המדיניות ומעקב אחר הפעלתן
 .4פעילות מיוחדת לקידום איכות החיים של הזקנים בישראל (שימור
וקידום הבריאות ,כלכלה ,תעסוקה ופעילות פנאי וכו')
 .5הסברה לציבור הרחב
 .6פעילות התנדבותית בהקשר לכל אחת ממטרות האגודה
 .7פעילות ייחודית לפיתוח שירותים לזקנים
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פרופ' בריק יצחק  -יו"ר
ד"ר נ .בלום
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ד"ר י .בנבנישתי
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ד"ר א .בר
ד"ר ל .בר טור
גב' י .גת

אופן הגשת המועמדות:

ד"ר י .זילברשלג
פרופ' ר .חלאילה

 .1הצעות למועמדות ניתן להגיש על ידי המועמד עצמו או על ידי ממליצים.

גב' מ.ע .יעקבסון

 .2על ההצעה להיות מלווה בהמלצותיהם של שני גורמים נוספים לפחות.
 .3על ההצעה לכלול את הפרטים הבאים:
תולדות חיים לרבות פרטים דמוגרפיים ,שם הארגון במסגרתו הוא פועל,
נושא פעילותו של המועמד ותיאורה יש לצרף שתי המלצות נוסף
להצעת המועמדות.

ד"ר ב .כגנסקי
ד"ר ג .להמן
מר י .למברגר – מזכיר
ד"ר י .מערבי
ד"ר ס .נעים
ד"ר ש .קוניץ
מר א .קלמן

 .4הצעות יש לשלוח:
באימייל igs@netvision.net.il :
בדואר :האגודה הישראלית לגרונטולוגיה ת.ד ,2371 .קרית אונו 5512202

מר א .קפלון
ד"ר א .קפלן
מר גרי רוט
ד"ר ד .שגיא
גב' ט .שטרית
מר י.קפלן – גזבר

מנועים מלהגיש מועמדותם חברים באגודה הפעילים במוסדותיה.
מועד אחרון לקבלת ההצעות 31 :בדצמבר .2021
על המועמדים להיות חברי האגודה הישראלית לגרונטולוגיה.

יו"ר קודם:
פרופ' ישראל (איסי)
דורון
פרופ' י .פלגי -
עורך כתב העת
"גרונטולוגיה
וגריאטריה"

יהונתן למברגר
מזכיר האגודה

עו"ד ח .פרידמן
יועצת משפטית
מר מ .טולדו
יו"ר ועדת ביקורת
מר ר .ארניה ,מר א.
רוטשטיין  -חברי ועדת
ביקורת
גב' ר .לוי
מינהלנית
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