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שטרןסמק W "ע

 היוגלוימטקיוול יתלאשריה ודההאג לי שתנהש נסכלםיירתקצ להגשת אורקלוק

 אורקלוק

 היגולומיטקיוול יתלאשריה ודהגאה

 2022,ינשה ישנתה נסהכ

 .20224.4 ב,"פשהת ,ןסינ ג' ,ינש םוי

 :לעאריז קמע תימקדאה הללכמה

 תיוישת ואוומיישי ,תחקריוות מבספקטיפר :גיהמולווויקטיב םשיחידו

 ותביפקטספר יויברןמיסב יםיקתי יהוגלומיטיקוול יתלאשריודה האגה של ינשי התשנס הכנה

 ,פטשמ–םינושםימומתח ועמקצ ישנ-אןוכ ותרוקוח םיוקרח.יהגויקטימולווהםובתח

 כלו ורתשקנה, תיהמד-דעיה, מגולויוצס ,יתלאיצוס ודהיה, עבגוכוליספ ,וךניח יה,גוימינולקר

 םיריהתקצ תאם לכך,בה .סנכל יםירקצת ישגלה ות/יםמנוזמ– רתית אחטונורל נהילפיסציד

 ,ותיגוודולמתו ותיטוראת ותרוסמו ותנילפיסציד ןווגממ יםיים אקדמסס על מחקרתבלה םייכול

 ירהות עב/יפגעת נו/יםמנוזך, מף על כסונ.יתשיאםייח יתוווח יותנימד וםדי, קת שטחודעב

 ם.ינושים השבומף בתתשלה

 םילועג נותשולח וא םינבושבים מומ לש נתותכבמ ותשוגמת הועלהצ ותפיעד ןתינת

 ותיינמד יוניש) וםשיי,: מחקרשבומא השולנ יחסב ותיבפקטספרה שלוש את םיפשקהמ

 ןניאש ותצעש הילהג םגןתיאת, נעם ז חדי.ות/יםפגעל נש יתשיא יהווחןכו שטח( דתוועב

 יתהאקדמ ועדהוה ב כזהבמצשןושבחת בחלק יש םאול ,ותביקטפספרש הולש את ותלולכ

 .ותרסיבות החפקטספרת האומילשיש ות/יםוברד ואצלמ מאמץ שהתע

 ידהבמ)יוכם המוסדיש,יםיגהמצ ותמש,שבוהמ ר"וי שם ,רתותול ככלת בשולמ עההצ

 חבפת שבומא השונשל צרר קואית,מפתח ותלי, מון(פוטל יילמ)ותשרקהתיפרט ,(יםיוק

 חקרים מסקרהמ םיריתקצ .אהלכל הרצ יםלימ 200 עד של ףיקבה דפריר נתקצ ןכו ההצעה

 חקר.המ תוקנסמו םיאחקר, הממצהמ יטתש ,המחקר שאונ של ילכל וראית ולללכ םירואמ
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 ידהבמ)ייוכם המוסדשו יםיגת המצושמ ,"רויה שם ,תרתוכ ולכלת לוגן עחלושל עההצ

 דשל ע ףיקבה ירצתק ןכו ההצעה חבפת ןוהנד שאונה של צרר קואי, ת, מילות המפתחים(יוק

 ן.ודהנ םובתח םירלמחק דלהדה ועלפיח בשהו ירהתקצ על .יםילמ 200

 םש,תרתוכלול כת זה וגסמ עההצ .יותנאמ גיצמלוא יזםלמ ותצעה ולתקבי ,ףסובנ

 יםיקטופר וקלשיי.יםילמ 200 עד של ףיקהב ירצתקוחות מפתלימ,ייוכם המוסדשו יםיגהמצ

.סנא הכשולנ םיינטוולהר םיילופיטו םיינותאמ

 ונוא יתמקדאה יהקרה– רהיבהע יגעפנ ותיכום זוחבת קרחומ יהשלע ין עמביליג פרס 

 םיקסוים העירם מחקייקטופרל נסהכ לךמהב יהוגלומייקטוות ליאלרשיה ודההאג םמטע נקעוי

 יפגעום נתחת ביתועשמיה מישן לעוכ ירהבות ע.יפגעת נויוכז וא/ו םוקיש ,ולפיט ,יותנימדב

.רדפבנ ףורמצ םיעמדולמ "אורק ולק".ירההעב

 – list@victimnet.net– נסל הכש האקדמית ועדהוה "לאודל גישלה יש יםירצתקה ללכ את 

 ,יועקצי מוט אקדמפיש ויעבר עותן. ההצופוטל "לאוד י,דסומי/מוך אקדיש ,שם ףוירבצ

 .יםידעים מסכנבל בוכמק

 6.1.22:אוה ותצעה שתגהל ןוהאחר ועדהמ

 לגיטל "רד אטה,וגןקר "רד וגץ',פ נהד פ'ופר י,תיאמ להיג "רד נס:הכ של נתהמארג ועדהוה

 .לזר ןיישטנלב יותר ר"ד,לאחס-ובאןאענ "רד ם,יסנ-אלינובןיר"ר מד ן,וימס-ןשה בפ' מופר

 !בל ומיש נאא

 .ותאירבה שרדות מנחיהלףופבכ יםיקית נסהכ

 מוולילצ הסכמה וההונס מבכ ותפתתשה.הודגאה אתרל ועלהוי לםוציולוהכנס כ

 .םימוליצב שמוישלו

mailto:list@victimnet.net
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