עמותה למען משפחות שיקיריהן התאבדו ולמניעת התאבדויות

קול קורא למחקרים בנושא:
מניעת אובדנות
או
התמודדות בני ובנות משפחה שיקיריהם/ן התאבדו
עמותת בשביל החיים  -אגף המחקר
עמותת בשביל החיים שמחה להעניק מס' מלגות לימודים על סך  ₪ 5000לסטודנט/ית לתואר שני או שלישי ממוסד
מחקר אקדמי שיבצע/שתבצע עבודת מחקר שתקדם באופן ישיר את אחד מהנושאים הבאים:
 .1התנהגות אובדנית ומניעתה בישראל.
 .2התמודדות של בני/ות משפחה שיקיריהם/ן התאבדו בישראל.
המלגה ניתנת לשנה אחת בלבד .הסטודנט/ית שיזכה/תזכה במלגה יתבקש/תתבקש להציג את מחקרו/ה באחד מכנסי
העמותה וכן להציג את תקציר המחקר באתר אגף המחקר של עמותת בשביל החיים.
ההצעות יועברו לוועדה של אגף המחקר בעמותת "בשביל החיים" לשם קבלת חוות דעת ושיפוט.
כל ההצעות ייבחנו על-פי ערך מדעי ,ישימות והתאמת המחקר לנושא המבוקש( .בעמוד הבא מפורטות הדרישות
להגשת הבקשה).
מועד אחרון להגשת הצעות30.10.2020 :

בברכה ובהצלחה
ד"ר מאיה יוהן ברק – עמותת "בשביל החיים"
פרופ' יוסי לוי בלז  -עמותת "בשביל החיים" והמרכז האקדמי רופין
אגף המחקר של עמותת בשביל החיים

בשביל החיים ע"ר  ,58-035-791-1אבן גבירול  ,24תל-אביב .6473503 ,טלפון03-7487771 :
Bishvil Hahayim Ibn Gabirol 24, Tel-Aviv, 6473503, ISRAEL. TEL: 972-3-7487771
E-mail: rakezet@bishvil-hahayim.com
www.path-to-life.org

עמותה למען משפחות שיקיריהן התאבדו ולמניעת התאבדויות

הנחיות להגשת בקשה למלגת מחקר
את הבקשות יש להגיש למייל rakezet@bishvil-hahayim.com

על הבקשה לכלול:
א .פרטים כלליים – שם הסטודנט/ית ,שם המנחה ,שם המסגרת האקדמית ,שם התוכנית בה לומד/ת
הסטודנט/ית ,מייל ,טלפון וכד'.
ב.
.1
.2
.3
.4
.5

תקציר מחקר ( 200מילים) שיכלול:
שם המחקר (בעברית ובאנגלית).
רקע מדעי.
מטרות המחקר.
מתודולוגיה.
חדשנות ויישומיות.

ג.
.1
.2
.3
.4
.5

פירוט תכנית המחקר ( 2-3עמודים):
תיאור מפורט של נושא המחקר.
הרקע המדעי של הצעת המחקר.
חשיבות המחקר והתועלות הצפויות מהמחקר.
תכנית מחקר מפורטת הכוללת את המטרות הספציפיות ,את המתודולוגיה ואת תכנית העבודה.
סטטוס מבחינת ועדת הלסינקי/אתיקה (מתי מיועד להימסר לוועדת אתיקה ואיזו ,האם הוגשה בקשה ,האם
התקבל אישור וכד').

ד .קורות חיים ורשימת פרסומים (אם יש).
ה .המלצה ממנחה העבודה.
בהצלחה!
אגף המחקר  -עמותת "בשביל החיים"
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