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  ז"ל ע"ש אפרת פומפסקול קורא להגשת מועמדות לפרס לימודים 
 

 )לבית פולונסקי( למדה לקראת תואר שני בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר והיתה אפרת פומפס

באדריכלות , בעלת תואר ראשון מהתלמידים הראשונים שעסקו בתחום אדריכלות בת קיימא. אפרת

החלה מחקר בנושא "מקומה של הבנייה הירוקה בשיח  יורק, -מאוניברסיטת "פראט" בניו)בהצטיינות( 

במשך קצת   התגלה אצלה סרטן השד. 5112אולם למרבה הצער בתחילת שנת  ,הקיימות ודרכים להטמעתה"

ניתוחים, מלווים בטיפולים קשים ומפרכים, אך לרגע לא איבדה את תקוותה,  3למעלה משנה, עברה אפרת 

   ונקברה למחרת, בערב חג הפסח השני. 5101בחול המועד פסח  32אפרת נפטרה בגיל   עוז רוחה ואצילותה.

"יד הנדיב"  קרןעיסוק המחקרי, אפרת היתה סטודנטית פעילה מאוד ובמסגרת לימודיה עבדה עם בנוסף ל

היא אף  אדריכלותה של אדריכלות בת קיימא. במהלך לימודי ואח"כ בחברה להגנת הטבע, כחלק מפרויקט

 אביב.-שיפוץ השדרות בתלאביב, בנושא -שנערכה מטעם עיריית תלזכתה במקום ראשון בתחרות סטודנטים 

מלבד בעלה ושתי בנותיה, השאירה אחריה הורים, אחות, אח וכן בני משפחה, חברים ומכרים רבים שזוכרים 

בביה"ס  העניקה לה תואר מוסמך בלימודי הסביבה אביב-תללאחר מותה אוניברסיטת   אותה באהבה רבה.

 .ללימודי הסביבה ע"ש פורטר. יהי זכרה ברוך

 

המיועד לסטודנטים מצטיינים הלומדים לקראת על שמה, תעניק פרס לימודים משפחתה של אפרת פומפס ז"ל 

קיימות עירונית, ב תואר שני בכל תחום בביה"ס ללימודי הסביבה, אך תוך מתן קדימות לנושאים הקשורים

  .תכנון והתחדשות עירונית, ואדריכלות ובנייה ירוקה

 סטודנטים בשנה א' או ב' של לימודיהם, בעלי נושא מחקר מאושר ומנחיםזכאים להגיש מועמדות 

 ₪ 6,055: דגובה הפרס לשנה"ל תשע"

 :לקבלת הפרס יש להגיש מועמדות הגשתל

  תרומתו האפשרית של המחקר , וחשיבותוהמחקר  תיאור של מטרות :הכוללמכתב מועמדות

  /תמועמדהמדוע נבחר נושא המחקר ותכניות עתידיות של  -הסבר אישי  וכן העתידית, וישימותו

 .עמודים( 5)עד 

 תשל המועמד חיים קורות/ 

 מכתב המלצה של אחד המנחים 

 5510 בפברואר 1 א'יום תאריך אחרון להגשת מועמדות: 

 הזוכה ייבחר לפי המדדים הבאים: /תהמועמד

  ציוני קורסים(בדיקת על סמך בלימודים ) מצוינות .0

 המלצת מנחים(על סמך התקדמות במחקר ) .5

 לעיל המפורטים לתחומי המחקר התאמה .3

 הערכת מכתב המועמדות .4

 ** במהלך סמסטר ב'ביה"ס במסגרת הסמינר המחלקתי של  ,במעמד המשפחה לזוכההפרס יוענק ** 
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