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 הפרס על שם פרופ' לואי גוטמן

 

היה חוקר, בונה תיאוריה   1973-1976פרופ' לואי גוטמן, נשיאה השלישי של האגודה הסוציולוגית הישראלית בשנים  

ישראל מורה בעל השפעה עולמית בתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, המדידה והסטטיסטיקה וחתן פרס  ,  יישומית

בשנת   החברה  במדעי  הישגיו  שימושי",    .1978על  חברתי  למחקר  "המכון  את  וניהל  ייסד  הוא  המדינה  קום  עם 

מהראשונים ומהחשובים במכוני דעת הקהל והמחקר החברתי בישראל. פרופ' גוטמן היה חבר האקדמיה הישראלית 

ולם עבור תרומתו האקדמית, ונכלל על  למדעים, והאקדמיה למדעים של ארה"ב. הוא זכה בפרסים רבים בארץ ובע

שטחות  . הוא נודע בעיקר כמפתח תורת ה20  -ברשימת מדעני החברה החשובים במאה ה Science ידי כתב העת

 ו"סולם גוטמן".   

הודות לתרומה ממשפחתו וחבריו מעניקה האגודה הסוציולוגית הישראלית מדי שנה את "פרס גוטמן" למחקר או  

וענק בליווי תעודת הצטיינות למאמר  הכספי מ  הפרסבתחומים הקשורים לפועלו של פרופ' גוטמן.  פרסום מדעי מצטיין  

תחומי מחקר המפורטים להלן וקשורים לפועלו ותרומתו של שיימצא ע"י וועדת הפרס כבעל תרומה משמעותית ל

הענקת הפרס תתקיים במושב מליאה מיוחד שיתקיים במהלך הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית  פרופ' לואי גוטמן.  

 .הישראלית. במסגרת המושב יוזמן הזוכה להציג את תקציר המאמר

ועדה מיוחדת שתעריך את העבודות המוגשות  הישראלית    מקימה האגודה הסוציולוגית לצורך בחירת הזוכה בפרס  

חקר כמותני או איכותני  יהיו מאמרים על מותבחר את הזוכה או הזוכים/ות. העבודות המוגשות לפרס על שם גוטמן  

הכוונה היא למחקרים העוסקים בדעת קהל על היבטיו  תחומי מחקריו של פרופ' גוטמן. כללית,  ו קשורים ליובלבד שיה

מגוונותהקלאסי בצורות  חברתיים  נתונים  ניתוח  השאר,  בין  העכשווים,  גם  אך  מחים  העוסקים  ,  תיאוריה  בקרים 

, ניתוח נתונים חברתיים ומאגרי נתונים, הקשר בין דעת בתחום  דעת קהל, גישות ביקורתיות   חקרומתודולוגיה של  

לבין   קדמוקרטיה,  קהל  ציבורית,  הישראליתמדיניות  בחברה  וקהלים  יתקבלו ,  בוצות  ועוד.  פוליטיים  תהליכים 

 מאמרים אמפיריים ועיוניים.  
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 חברי הועדה: 

 פרופ' גבי וימן )יו"ר( 

 נציגת משפחת גוטמן 

 פרופ' יוסי שביט 

 פרופ' מאג'ד אל חאג' 

 פרופ' קרין נהון 

 פרופ' תמי הרמן 

 

 ת כללי ההשתתפו

חוקר  • לגשת  רשאים  מאמר  ים/ותלתחרות  פרסמו  בשנה  אשר  מאמר  של  בהיקף  מחקר  דו"ח  או  מחקר   ,

 שקדמה להגשת המועמדות  

 אורל אהבעת ההגשה, על המאמר להיות זמין בגרסה סופית ופומבית מטעם כתב העת או ההוצ •

 נת ההגשהרשאים להשתתף בתחרות חברי האגודה הסוציולוגית הישראלית בש •

o :הבא בלינק  הסוציולוגית  לאגודה  להירשם   ניתן 

 sociology.org.il/2023/registration2023.php-https://registration.israel 

 חברי האגודה רשאים להגיש לתחרות מאמר של עצמם או של חברי אגודה אחרים   •

 מחבר/ת  ניתן להציע מועמדות אחת בלבד לכל  •

לא ניתן להגיש את אותו המאמר לפרס על שם גוטמן ז"ל ולמאמר מצטיין כללי של האגודה  •

     הסוציולוגית. 

לפי המועדים שייקבעו ויתפרסמו  האגודה,  מזכיר/ת  מתבקשים לשלוח את הפרטים שלהלן למועמדים/ות  ה •

 מדי שנה 

 :הכולל את Word קובץיש להגיש  •

o  למעט שותפים שאינם ישראלים ל כל מחברי המאמרהמועמדות שנת  אישור חברות באגודה לש  

o  לכנס השנתי של האגודה הרשמה ותשלום אישור 

o מלווהמכ ו  של עד עמוד אחד  תב  כיצד הוא מתקשר המנמק את התרומה המרכזית של המאמר 

 לעבודתו של פרופ' גוטמן ז"ל  

o כולל כתובת להתקשרות  המגישים/ות ופרטי מילים 250של עד  תקציר 

 . PDFוכמובן את המאמר עצמו כקובץ  •

 

   230.11.202-מועד ההגשה: עד ל

 להרשמה לאגודה הסוציולוגית ולכנס השנתי:

sociology.org.il/2023/registration2023.php-https://registration.israel 

 sociology.com-Secretary@israelאת הקבצים יש להגיש למזכיר האגודה, אליאב גוטמן, לכתובת 
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