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לחברי הסגל בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
" בריאות ורווחה,הגשת הצעות מחקר בנושא "אמנות
מטעם מרכז המחקר לחקר הטיפול באמנויות על שם אמילי סגול
ובשיתוף הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

₪ 25,000 מרכז המחקר על שם אמילי סגול שמח להציע חמישה מענקי מחקר בגובה
למחקרים המשלבים חוקרים מחוגים שונים בנושא בריאות ואמנות
The Emili Sagol Creative Arts Therapies Research Center (CATRC) was established in 2011
as part of the School of Creative Arts Therapies at the University of Haifa, Israel.
The center strives to develop an evidence base for the Creative Arts Therapies clinical
practices and policies and accumulate data regarding the use of the arts to promote the
health and wellbeing of individuals and communities.
For the center web see: https://catrc.haifa.ac.il/
The World Health Organization (WHO) deﬁnes health as “a state of complete physical,
mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or inﬁrmity.” Art
making has been a part of human experience and development since pre-historic times.
It provides a space where hands-on experiences contribute to the development and
restoration of self-agency through embodied experiences that integrate body and mind.
Art is a channel for the unique voices of individuals and communities and positively
affects the wellbeing and health of participants. The arts enable the inclusion of
excluded populations, individuals coping with mental illness, and coping with traumatic
events. The arts promote health, prevent psychopathology, and reduce various
symptoms while providing a sense of belonging and equality; and are fertile ground for
grassroots entrepreneurship, developing resilience, and community belonging and
leadership (Czamanski-Cohen & Goldner, 2022). Research on the relationship between
arts and health can promote funding and policy towards the incorporation of the arts
in daily life.
For this purpose, the Emili Sagol Research Center is funding up to ﬁve research grants of
NIS 25,000 each for studies that combine aspects of arts and health and welfare.
Preference will be given to interdisciplinary studies across departments.
The grant recipients will be required to indicate funding of the publications and
presentations as products from the Emili Sagol grant.
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לחברי הסגל בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

מרכז מחקר לחקר הטיפול באומנויות ע"ש אמילי סגול יעניק עד ל  5מענקי מחקר למחקרים המשלבים
בין תחום האמנויות לבריאות ו/או רווחה.
התקציב המבוקש לכל הצעה עד ₪ 25,000
מועד ההגשה האחרון עד 10.4.22
יש להגיש ולצרף את טופס הבקשה לדניאל פרידלנדר מנהלנית המרכז בכתובת
catrc@univ.haifa.ac.il
העדפה תינתן להגשות אינטרדיסציפלינריות של חוקרים.ות מחוגים  /בתי ספר שונים
ההחלטה לגבי הזוכים.ות תתקבל בהחלטה משותפת של ועדת המחקר הפקולטטית ומרכז המחקר.

הנחיות להגשה
חלק א' :הבסיס האקדמי
 1שם ומשפחה של החוקר/ים ודרגה –
אנא צרפו ביוגרפיה קצרה
 2החוגים /ביה"ס
 3כותרת המחקר
 4מטרת המחקר

5
6
7
8
9

הבסיס התיאורטי /מחקרי ,העומד בבסיס ההצעה
השערות /שאלות המחקר
השיטה
לוח זמנים
התוצאות המצופות

הערה :בסיום המחקר יתבקשו החוקרים להגיש דו"ח קצר על השימוש בתקציב ותוצרי המחקר )פרסומים ,הגשה
לקרנות חיצוניות וכד'( למרכז המחקר

חלק ב‘ :התקציב המבוקש ,נא לפרט1 :
תיאור ההוצאה

כמות

עלות ש“ח

ההצדקה

סה“כ
הערה :התקצוב ייעשה על פי המקובל בהנחיות רשות המחקר

דרישות כלליות לעיצוב:
גופן –  DAVIDאו Times New Roman
גודל גופן  12 -נקודות
רווח בין שורות – רווח וחצי
כותרות תתי הפרקים  -גופן מודגש
שוליים –  2.5ס"מ מכל צד
היקף הצעת מחקר–  3עמודים לא כולל ביבליוגרפיה ,לו"ז ותקציב
נא למספר את העמודים

