
 

 

 
 

 פרס לזכרו של פרופסור ג'ון ר. גולדסמיט-קול קורא

( היה מומחה בעל שם עולמי באפידמיולוגיה 1922-1999פרופ' גולדסמיט )

עלה ארצה מברקלי  1979-ב של בריאות סביבתית ורפואה תעסוקתית.

גוריון בנגב, בה -בקליפורניה והצטרף לפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן

 .  1999-היה חבר סגל ואחד מעמודי התווך במחלקה לאפידמיולוגיה עד מותו ב

בני משפחתו, חבריו ועמיתיו ברחבי העולם גמרו אומר להנציח את זכרו על 

 .שקלים 5,000ת פרס של ידי הקמת קרן המיועדת להענק

 מועמדים לקבלת הפרס חייבים לענות על הקריטריונים הבאים:

גוריון באחת המחלקות במדעי הבריאות )רפואה, בריאות הציבור, סיעוד, -להיות רשום באוניברסיטת בן (1

נושא  פיזיותרפיה, רוקחות וכד'(, מדעי הטבע )לדוגמא, ביולוגיה(, מדעי הסביבה או בפקולטות אחרות, בהן

המחקר היה קשור לנושאים בהם פרופ' גולדסמיט עשה את מחקריו )למשל, חינוך למודעות סביבתית(. 

הסטודנט חייב שהצעת התיזה שלו מאושרת ובשנה האקדמית הנוכחית עוסק באיסוף הנתונים/ עיבודם או 

 שסיים את התיזה כולה.

 רלבנטיים מתחום בריאות סביבתית או תעסוקתית.לשירות או מחקר  הקשור מקורי להוביל פרויקט (2

מקבלי הפרס יבחרו על סמך מחויבותם ותרומתם המוכחת למנהיגות בתחומים ובנושאים בהם היה פרופ'  (3

גולדסמיט פעיל: בריאות סביבתית ותעסוקתית, שיטות האומדות את השפעות מזהמים סביבתיים מתחומי 

 סטטיסטיקה.-האפידמיולוגיה והביו

 

 ת צריכות לכלול:ההצעו

 נושא עבודת המחקר .1

כולל עיסוק בתחום הרלבנטי, טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני, רשימת פרסומים קודמים )אם יש(,  -קורות חיים .2

 תואר אקדמי והמחלקה בה לומד, תמונה.

)שהם לא  מכתב המלצה מהמנחה האקדמי ושני מכתבים נוספים של ממליצים אקדמיים נוספים .3

 המנחים ולא הנחו את המחקר(.

 הצהרת המגיש:  .4

 האם קיבל מימון ממקור אחר ובאיזה סכום? (א

 האם קיבל פרס אחר כסטודנט? (ב

 מדוע הסטודנט מרגיש שעבודתו ראויה לפרס גולדסמיט? (ב



 

 

 
 

)שאלת המחקר והשערות המחקר, רקע מדעי, שיטוח מחקר, תוצאות, התרומה  עמ'(: 3תקציר המחקר )עד  (ג

 (.נספח עם עותקים של מאמרים שפורסמו או תקצירים שהוצגו מעבודה זולבריאות סביבתית ותעסוקתית, 

ארגון השייכים לתחום.  זוכה הפרס יתבקש להרצות ולהציג את ממצאי המחקר בפני סמינר סטודנטים וחברי פקולטה       

 מהפעילויות האקדמיות של הפקולטה. ומנחו ואמור להיות חלק אינטגרלי סמינר זה יהיה באחריות הסטודנט

כמו כן, יתבקש הזוכה להזכיר את קרן הזיכרון ע"ש ג'ון גולדסמית שתמכה באופן חלקי במחקרו של הסטודנט אם לאחר 

 קבלת הפרס, הממצאים יתפרסמו.

ג'ולי לפרופ'  את ההצעה 20.2.2020.עד ה עונים על קריטריונים אלה, מוזמנים להעבירמועמדים הסבורים כי הם 

  womcen@bgu,.ac.il  : , רכזת המרכז לחקר וקידום בריאות האישה למיילמזל טהר באמצעות צוויקל
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