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 2022- העביר עיגנפםבתחו יהר ועשלמחק מיעבן גילי ספר – ראקו קול
 אונו מיתקדהא הקריה

יהגמולווויקטיל תישראליה גודההא – נטויקטימ

ל,"זיעמ ןביגיל של ודמות הנצחתלדוענ ירהעב יפגענםובתח יהשוע חקרלמ יעמ ןביגיל פרס 

 ,ספרה מטרת .ותירעב יפגענ של םמצב בתבהט רבה יבותשח אהרש,לתולז גאוודםאד אוהב 

 ןוכ ,מחקר שדה בכל ירה,העב יפגענםובתח מחקר דודלע היא ,תישישלהםפעהוז חולקהמ

 .יםפגעלנ ועיסו רהיהעב יפגעת נויוזכ וםידם קובתח שניתחד יהשד עודלע

 ס:עדת הפרוו חברי .א

יפהח תיטס, אוניברומרי זאל ס(ויטאמרופ' )פר- הועדוה"ריו

- הועדהו חברי 

 ןאיל-סיטת בררן, אוניבון סימשה בפ' מופר

 ירפס דמיתאקלה הכלהמ ,ורץש-ןית נוטמורא פ'ופר

 ות אוניאקדמה יה, הקרפוגץ' נהד פ'ופר

 יםפטשהמ דשרי, מפטשהמ ועיסה ,יםקטינ וגיצי צית עלנה ארויץ', ממיה רבינובידד ל"עו

 ת:יוורגטק תישב נהשה נקועס יהפר .ב

 חקרמדודלע היא פרסה מטרת – רהעבי עיגפנ בתחום למחקר עמי בן ליגי פרס .1

 ,יםפטשמםבה יםחומתןוובמג יותלה יכול חקרהמ שאונ.הירעב יפגענםובתח ישנחד

 יםלבשי בויוענק למחקר המצ ספרה ד.ווע אליתיוצס ודהעב ,יהוגפסיכול יה,וגרימינולק

 דתועב ם,וספרל עדוהנ יאקדמ למחקר וענקי פרסה.םייסתה טרם ודע כל םישונ

 ₪. 7,500:ספרבה הוג י.שנ לתואר תזה ודתו עבא רטווקטד

 יוויבל חקרהמ ת הצעתא חושלוריה לעמדות בקטגוים משיים המגל סטודנטע

 םיתונף נוסיאסק בוע עוצהמ . אם המחקרטורוקטד וא ישנ י תוארודש לימאר ורשיא

 תעדוו ורשיאףגם לצר יש ת,ווניאו ראםיאלונש,יותפתצ ,יוסית נובאמצע םינבדקמ

 .דםא יבנאתיקה למחקר בה

 ואדסולמ לאוםליז וענקי זה פרס – רהעבי עיגפנ בתחום יהשלע עמי בן ליגי פרס .2

 עבירה יפגעלנ יעיסמואו/ ירהבעיפגענ יותוזכ םהמקד קטייופרל וענקי פרסה.ןולארג



   

   

 

     

    

 

 

  

 

   

   

    

   

   

      

  

    

  

  

 

  

 

    

   

  

     

 

  

  

 

~ no 
ולוגיה nלויקטיהישראליתהאגודה

The lsraeli Society of Victimology Ono Academic College 

 ,שפהנ ריאותב,פטשהמ םותחב ירהעב יפגעלנ ועיס שתלהג ואו/,פטשהמ םובתח

 יעדי את רטפהמ מסמך להגיש יש וז יהורבקטג .ב"ויוכ יהגוימוליקטו,אליתיוצס ודהעב

 ילבש מהלךבםיאנמצ אשר םיטיקופרל פותיעד ןנתית.יומצ הוא וב שלבהןוכ יקטופרה

נתוומכ יהאל יםפגעהנ ייתסוכלוא את ןושבבח פרסה ועדתו יקחת יקוליהשןיב.ועיצהב

 ₪. 7,500:ספרבה הוג .יםיתרבות-ים רביקולשת בושבהתח היוזמה, לרבות 

 אשל שאיתר יאהןוכ ,יםזוכ פרסמןיבםיספרהתא לחלק ,יקוליהשיפ על ,איתשר פרסה ועדתו

 יות.ורגת מהקטבאח פרס יקהענל

 ס:לפר תועמדמו תשגה עתב רףלצ ששר יא וספיםנ מכיםמס .ג

 ד.ועמהמ של םייח ורותק .1

 2 דע ,ה(יישע פרסל )ביחס טיקופר וראית וא מחקר( פרסל )ביחס חקרמ הצעת .2

 על .וצעהמ יקטופרבוא,ספרלגוצהמ במחקר שנותחדהימה ירבסלה זה מסמך על .יםודעמ

 ו.של ןוורות המימומק מתבצע סגרת בההמ ללוכ וע,יצי בפרט לכלול יקטופרור האית

 וםידק,הכרהל יהואר ודההעבש כך על םיידהמע םיודעמ 2דע רךואבםיתומכ םיסמכמ .3

םיכולי אלה םיסמכמ .ייהשהע םובתח פרסל )ביחס יקטופרה תכנותיה על ןוכ פרסה לתוקב

 וךתמל יכול אשר חרא ומרח וכל חילהתש יקטופר של אשוניתר יהישע וראית,מלצותה לכלול 

 דות.ועמבמ

 ס:לפר תמדוועהמ תשגה אופן .ד

.4.2.22,ןושאם רויעד ל ל"הנ יותהנחתאם לבה צעתבעמי ת ןי בגיל ספרת לוועמדשת מהג

 .18.3.22 וםיד לם עיועמדלמ וחשליי פרסת העדוו החלטות 

 יגיל פרס":אשוהנ ורתשב,חדא בקובץ רטופהמ ומרהח כל את חולשל נא דותועממ שתגלה

 ל"אובד וגץ'פ נהד פ'ופרליאלקטרונ דוארבחולשל יש ". תד/ועמהמ םש–יעמ ןב

.dana.noga@ono.ac.il 

 .2022 רילפא 4 וםיאל ביזרע קדמית עמאקלה הכליערך במי אשר נסבכ וענקי פרסה

 אליתשריה ודהאגה של יידעת נסבכ קטיופרה וצאותמחקרם/ת יאממצ את ויגיצ פרסבםיהזוכ

 ודה.האג של אינטרנטאתר הו בא ,יהוגיקטימולוול

mailto:dana.noga@ono.ac
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