
 

Addresses:  

• Prof. Gil Leibowitz MD, President, Director The Hadassah Diabetes Unit, Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel . 

• Tel: +972-2-6777951 Email: gleib@hadassah.org.il 

• Dr. Merav Fraenkel MD, Secretary, Head of Endocrine Unit, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, Israel.  

• Tel: +972-8-6244256; Email: meravfra@gmail.com 

• Dr. Galia Gat-Yablonski PhD, Treasurer, Director of the Molecular Endocrinology Laboratory, Schneider Children's 
Medical Center. Petach Tikva, Israel, +972-3-9376133; Email: galiagy@tauex.tau.ac.il;  

• Web: http://www.ies.org.il 
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 פרס ע"ש פרופ׳ הנס לינדנר ז"ל
הפרס יינתן על תרומה מדעית, קלינית או בסיסית בשטח האנדוקרינולוגיה במהלך חמש השנים האחרונות. מועמדים  

, יוצעו ע"י חברי האגודה באמצעות מכתב 50שביום הענקת הפרס טרם מלאו להם   M.Dאו  Ph.Dבעלי תואר 
 פות לחברי האגודה. המלצה בצרוף קורות חיים של המועמד ותעתיקי עבודות המדעיות. תינתן עדי

 הזוכה בפרס יוזמן להציג את עבודתו במסגרת הכנס השנתי של האגודה. 
 שח והוא נתרם ע"י האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה.  7000גובה הפרס הוא 

 
 פרס ע"ש פרופ׳  ישראל חוברס ז"ל

ונה, או עומדת הפרס ניתן על עבודה בתחום האנדוקרינולוגיה המטבולית שנתפרסמה במהלך השנה האחר
 (.  in pressלהתפרסם )

יועדפו עבודות מחקר שבוצעו ברובן בארץ ותינתן עדיפות לחברי האגודה. החוקר הראשי חייב להיות מתחת לגיל 
45  . 

שח׳  והוא נתרם  5000הזוכה בפרס יוזמן להציג את עבודתו במסגרת הכנס השנתי של האגודה. גובה הפרס הוא 
 אנדוקרינולוגיה. ע"י האגודה הישראלית ל

 
 –פרס רופא הקהילה המצטיין של האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה

 הפרס יינתן כהוקרה על תרומה יוצאת דופן של אנדוקרינולוג/ית לקהילה הרפואית או האנדוקרינית. 
 מועמדים יוצעו ע"י חברי האגודה באמצעות מכתב המלצה, בצירוף קורות חיים של המועמד.

 המועמדות:תנאי 
 רופא חבר באגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה לפחות בשלוש שנים אחרונות.* 
 בעל תעודת התמחות באנדוקרינולוגיה. * 
 שנות ותק בעבודה בקהילה. 10לפחות * 
 מזמנו/ה בעבודה קלינית אנדוקרינית בארגון.  75%עוסק/ת לפחות * 
ש"ח, והוא   5000התעודה תוענק במהלך מושב הענקת הפרסים של הכנס השנתי של האגודה. גובה הפרס הוא  

 נתרם ע"י האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה. 
 

 **חדש***
 

 –( המצטיין של האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיהmentorפרס המדריך )
 

בצורה משמעותית על תלמידיו, מנחה שהפגין/ה באופן  הפרס ינתן כהוקרה לחבר/ה באגודה שכמנחה השפיע/ה 
 עקבי מידה של תמיכה והדרכה לתלמידים החורגים בהרבה מהאחריות הבסיסית הנדרשת ממנחה אקדמי. 

המועמדים יוצעו על ידי חברי האגודה או תלמידים )שאינם בהכרח חברי האגודה( שהושפעו באופן משמעותי *
 ה. מהמועמד/ת, באמצעות מכתב המלצ

ש"ח, והוא   5000התעודה תוענק במהלך מושב הענקת הפרסים של הכנס השנתי של האגודה. גובה הפרס הוא 
 נתרם ע"י האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה. 

 
  פיליפה מלמדאת ההצעות/העבודות לשיפוט, עבור כל אחד מארבעת הפרסים, יש לשלוח במייל לפרופ׳  

philippa.melamed@gmail.com  חודשיים לפני הכנס השנתילעד. 
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