הועד המנהל:
פרופ' בריק יצחק  -יו"ר
ד"ר נ .בלום

קול קורא להגשת מועמדות

ד"ר י .בנבנישתי
ד"ר א .בר

לפרס מחקר בתחום הזיקנה

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

האגודה הישראלית לגרונטולוגיה מעניקה פרס מחקר ,אשר נועד לעידוד
המחקר בארץ בתחומים השונים של הזיקנה .הפרס מיועד לחוקרים העושים
את ראשית דרכם במחקר הגרונטולוגי ,ללא התחשבות בגיל המועמד/ת .הפרס
מוענק לאחד מבין ארבעת התחומים הבאים :חברה ומדעי ההתנהגות,
גרונטולוגיה יישומית ושרותי רווחה ,רפואה ובריאות וביולוגיה .פרס המחקר
יוענק במסגרת הכינוס הדו -שנתי של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה,
שיתקיים בפברואר .2022

מר י .למברגר – מזכיר
ד"ר י .מערבי

הנחיות להצעת מועמדים ולהגשת הבקשה:

ד"ר ס .נעים
ד"ר ש .קוניץ

עבודת המחקר :עבודה שנעשתה בארץ ,ופורסמה בשנתיים האחרונות ,ולא
זכתה בפרס במסגרת ארצית אחרת .תתכן גם עבודת מחקר שהוגשה לקראת
תואר אקדמי גבוה באוניברסיטה או בכל מסגרת אקדמית מוכרת.

ד"ר א .קפלן
מר גרי רוט
ד"ר ד .שגיא
גב' ט .שטרית

על הבקשה לכלול :תמצית קורות חיים ,סיכום מפורט של המחקר וחשיבותו,
העתקי פירסומים מדעיים של החוקר – אם יש כאלו .אם העבודה נעשתה
בשיתוף עם חוקרים נוספים ,יש לציין במפורש את חלקו של כל אחד
מהמשתתפים במחקר.

מר י.קפלן – גזבר

מספר עותקים :יש להגיש בשני עותקים מכל החומר הנכלל בבקשה.

מר א .קלמן
מר א .קפלון

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

מועד אחרון לקבלת הבקשות 31 :בדצמבר . 2021
על המועמדים להיות חברי האגודה הישראלית לגרונטולוגיה.
הצעות יש לשלוח:
באימייל igs@netvision.net.il :
בדואר :האגודה הישראלית לגרונטולוגיה ת.ד ,2371 .קרית אונו 5512202

עו"ד ח .פרידמן
יועצת משפטית
מר מ .טולדו
יו"ר ועדת ביקורת

יהונתן למברגר
מזכיר האגודה

מר ר .ארניה ,מר א.
רוטשטיין  -חברי ועדת
ביקורת
גב' ר .לוי
מינהלנית
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