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 חיים  גמליאל
 תקציר קורות חיים

 
 (:רשימה חלקית)תעודות / השכלה 

 ,אונקולוגיה/דוקטורט במחלקה להמטולוגיה-השתלמות פוסט 4891, 4891
 ב"ארה, אילינוי, אוניברסיטת שיקגו, הפקולטה לרפואה

 אונקולוגיה / המטולוגיה  –במדעי הרפואה , בהצטיינות (.Ph.D)דוקטורט  4891
 ירושלים, והאוניברסיטה העברית" הדסה"ס לרפואה של "ביה

 וירולוגיה מולקולרית  –במדעי הרפואה , בהצטיינות (.M.Sc)מאסטר  4898
 ירושלים, והאוניברסיטה העברית" הדסה"ס לרפואה של "ביה

  

 (:רשימה חלקית)מינויים ותפקידים 

 רפואה מונעת וחינוך לבריאות, אונקולוגיתתזונה  –פרופסור ומרצה ברחבי הארץ  עד היום 4889
תזונה , קורסים פרונטליים ומתוקשבים בנושאי החינוך לבריאות –אילן -אוניברסיטת בר

 רפואת גופנפש ועוד, רפואה מונעת תכליתית, ם"רפואת הרמב, צמחי מרפא, נבונה
 קורס העשרה בנושאי רפואה תכליתית –מרכז ההשתלמויות  –משרד הבריאות 

 קורסים שונים בתחומי החינוך לבריאות למורים בשבתון –אשדוד , ה"פסג מרכז
 קורסי העשרה והשתלמות בנושאי הרפואה המונעת –רחובות , מכללת מורשת יעקב

 קורסי העשרה והשתלמות בתחומי החינוך לבריאות –אלקנה , "אורות"מכללת 
 'מוסדות הוראה וכו, איגודי עובדים, ימי עיון, מרצה אורח בכנסים מדעיים –שונות 

 ירושלים , מכוני מחקר ברפואה ותזונה מונעת -" רותם"פרופסור וראש מכוני  עד היום 4889
 אונקולוגית ורפואה מונעת תכליתית/ ם למחקרי תזונה קלינית "הקמת מכוני רות

 מחקר ותיעוד עקרונות הרפואה והתזונה המונעת התכליתית, הוראה
 ם במבחן המדע בן זמננו"הרמב תיעוד והוראת רפואת, מחקר

 ניהול קורסים מתוקשבים ללמידה מרחוק בנושאי חינוך לאורח חיים בריא
 מאמרים מדעייםתשובות ופרסום מאות , ם"הקמת אתר האינטרנט של מכוני רות

 (עברית)הקמת וניהול בית ספר וירטואלי להוראת תזונה נכונה ורפואה מונעת 

 ,הפקולטה לרפואה, "רפואה-וב בביוהמרכז למחקר ומיחש"פרופסור ודירקטור  4881-4881
 ב "ארה, אוניברסיטת שיקגו

 פרופסור מן המנין בפקולטה לרפואה והוראה בתחומי המיחשוב בחקר הסרטן והתזונה 
 פיתוח תוכניות הוראה בתחומי ההדמיה והמחשוב במחקרים מדעיים

 ותזונה קלינית ואונקולוגית סרטן, של מחקרי רפואה( נט-אינטרה)הקמת מאגרי מידע 
 הקמת ותחזוקת אתר האינטרנט של המרכז והוצאה לאור של הפרסומים המדעיים

 (אנגלית)הקמת בית ספר וירטואלי להוראת תזונה קלינית ואונקולוגית ורפואה מונעת 
 ם ובחינתם במבחן המדע בן זמננו"מחקרים בתורת הרפואה של הרמב

 ב "ארה, באוניברסיטת שיקגו, כז לחקר סרטן הדםפרופסור ומנהל המר 4899-4881
 פרופסור חבר בפקולטה לרפואה והוראת קורסים שונים לתלמידי רפואה

 אונקולוגית לתלמידי רפואה/ ניהול ותיאום קורסים בנושאי תזונה קלינית 
 הוראת השימוש בשיטות הדמיה ומיחשוב מתקדמות לביצוע וניטור מחקרים

הפקולטה , אונקולוגיה/ המחלקה להמטולוגיה , אסיסטנט פרופסור/ מרצה בכיר  4891-4899
 ב"ארה, אוניברסיטת שיקגו ,לרפואה

 אסיסטנט פרופסור בפקולטה לרפואה והוראת קורסים שונים לתלמידי רפואה 
 סטרוקטורה של תאי דם נורמליים וסרטניים-אולטרה-מנהל היחידה לחקר האימונו

 תחומי לחקר תאים וגידולים סרטניים בפקולטה לרפואה -ביןראש צוות 
 ניהול מחקרי התאמה בין טיפולים כימותרפיים לבין תאי דם סרטניים ממקורות שונים
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 .ירושלים, "הדסה"ח "ביה, מנהל היחידה למיקרוסקופיה אלקטרונית סורקת 4891-4891
 ראשונה בארץ הקמת היחידה למיקרוסקופיה אלקטרונית סורקת קלינית ה

 ניהול מחקרים בנושאי המורפולוגיה של תאי דם נורמליים וסרטניים
 מרצה בכיר בבית הספר לרפואה והוראת קורסים שונים לתלמידי רפואה

 רפואה המגוונים-ס בתחומי הביו"מדריך ומרצה ליישומי המא
 

  

 (:רשימה חלקית)פרסים 

 ב "ארה, טאלש רוזנ"הקרן לחקר הסרטן ע -פרס מחקר  4884,4881
 ב "ארה, Schering' הקרן לחקר הסרטן של חב -פרס מחקר  4898,4881
 ב "ארה, הקרן לחקר לאוקמיית התא השעיר -פרס מחקר  4899,4898

 ב"ארה, הקרן למחלות דם -פרס מחקר  4899
 ב"ארה, קרן המוסד לחקר הסרטן -פרס מחקר  4899

 ב"ארה-ישראל, קרן רוטשילד, וראטמילגת השתלמות לפוסט דוקט 4891,4891
 פרס הפקולטה לרפואה על עבודת דוקטוראט מצטיינת 4891

 ישראל, ש נרבוני"הקרן ע -פרס מחקר  4894,4891
 פרס ראשון של הדסה לעובד המצטיין -פרס ייעול  4894
 פרס הפקולטה לרפואה על עבודת מאסטר מצטיינת 4891

  

 (:חלקיתרשימה )פעילויות אחרות 

 ב"ארה, נשיא הקהילה היהודית הספרדית של שיקגו 4898-4881
 חבר מערכת של מספר עיתונים מדעיים בארץ ובעולם 4899-4881
 ראש הוועדה המארגנת של מספר כנסים מדעיים בינלאומיים בנושאי 4891-4898

 אונקולוגיה וחקר הסרטן  / המטולוגיה 
 שראלית למיקרוסקופיה אלקטרונית מזכיר האגודה הי 4891-4891

  

 (:רשימה חלקית)פרסומים 

 :  אונקולוגיה, המטולוגיה, וירולוגיה
 פרסומים ותקצירים מדעיים במיטב הספרות המדעית העולמית  411 -למעלה מ

Google search:      Gamliel H  Leukemia 
MedLine search:    Gamliel H. [Author] 

 :תזונה ורפואה מונעת תכליתית, וגיתאונקול/תזונה קלינית

 .ם מכוני מחקר"מאות מאמרים מדעיים ותשובות רפואיות באינטרנט ובאתר רות

 :ספרים ופירסומי מדיה

 .ב"תשס.  ירושלים, ם"בהוצאת מכון רות –" ויטמינים ומינרלים לרפואה"
 .ףקורסים מתוקשבים רחבי היק 1 –" תזונה נבונה וחינוך לאורח חיים בריא"
 .ד"תשע'ה. קרית אונו, ה"מכון מש בהוצאת –" ם במבחן המדע בן זמננו"רפואת הרמב"
 

 
    

 
 
   
 


