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השלישי. בישראל, בדומה למדינות מפותחות אחרות, היפגעות מתאונות מהווה השלישי. בישראל, בדומה למדינות מפותחות אחרות, היפגעות מתאונות מהווה השלישי. בישראל, בדומה למדינות מפותחות אחרות, היפגעות מתאונות מהווה השלישי. בישראל, בדומה למדינות מפותחות אחרות, היפגעות מתאונות מהווה 
        בעיה מרכזית בתחום בריאות הילדים.בעיה מרכזית בתחום בריאות הילדים.בעיה מרכזית בתחום בריאות הילדים.בעיה מרכזית בתחום בריאות הילדים.

ן 'בטרם' לבטיחות ילדים מעוניין לקדם את המחקר ואת החוקרים בישראל ן 'בטרם' לבטיחות ילדים מעוניין לקדם את המחקר ואת החוקרים בישראל ן 'בטרם' לבטיחות ילדים מעוניין לקדם את המחקר ואת החוקרים בישראל ן 'בטרם' לבטיחות ילדים מעוניין לקדם את המחקר ואת החוקרים בישראל ארגוארגוארגוארגו
        בתחום בטיחות ילדים.בתחום בטיחות ילדים.בתחום בטיחות ילדים.בתחום בטיחות ילדים.

למטרה זו ארגון 'בטרם' יעניק מדי שנה מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים למטרה זו ארגון 'בטרם' יעניק מדי שנה מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים למטרה זו ארגון 'בטרם' יעניק מדי שנה מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים למטרה זו ארגון 'בטרם' יעניק מדי שנה מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים 
        לעידוד מחקר בנושאי קידום בטיחות ומניעת היפגעות ילדים בישראל.לעידוד מחקר בנושאי קידום בטיחות ומניעת היפגעות ילדים בישראל.לעידוד מחקר בנושאי קידום בטיחות ומניעת היפגעות ילדים בישראל.לעידוד מחקר בנושאי קידום בטיחות ומניעת היפגעות ילדים בישראל.
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 הינו בתחום בטיחות ילדים בלבד. סטודנטים שנושא המחקר שלהם �
 סטודנטים לתואר שני או שלישי מתחומי דעת שונים. �
סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי ישראלי המוכר על ידי המל"ג להענקת התואר  �

 המבוקש.
סטודנטים שקיבלו אישור להצעת המחקר שלהם על ידי הועדה לתואר שני או  �

  שלישי במוסד האקדמי בו הם לומדים.
        

        על המלגה:על המלגה:על המלגה:על המלגה:
 מלגות. 5יעמדו לרשות המבקשים  2013בשנת  �
 ₪. 10,000גובה כל מלגה הוא בסך כולל של  �
 תהליך שיפוט הבקשות למלגה יעשה על ידי ועדה מדעית. �
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