
 בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית וחדשותמחקרים 

 ד"תשע , בסיון  יז'      15/06/14    3ניוזלטר מס' 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קול קורא להגשת הצעות למחקר

 5102לשנת 

הועדה למחקר של קרן שלם מודיעה בזאת על האפשרות הניתנת לחוקרים 

הצעות מחקר , לסטודנטים לתואר שני או שלישי, להגיש מחקר או גופי

בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית  המקדמות את הידע, הטיפול 

 ואיכות החיים של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובב אותו.

 פרטים והנחיות באתר הקרן

 

 , מנהלת ידע, קרן שלםלשרון גנותלשאלות ניתן לפנות 

 

 

 

 

 הידעת?

 אתר חדש השיקהקרן שלם 

לשימוש כל העוסקים בתחום 

המוגבלות שכלית התפתחותית. 

האתר מרכז ידע ומידע רב. אתם 

 מוזמנים להיכנס ולהתרשם.

עד כה תמכה הקרן בעשרות 

מחקרים אשר ניתן לראותם 

אשר  אקדמיים מחקריםבעמוד 

 באתר הקרן.

 מאגר כלי מחקרבנוסף, חנכנו 

שנעשה בהם שימוש במחקרים 

 מהקרן.  שקיבלו סיוע

 

 
 כנסים וימי עיון

כינוס העמותה להתפתחות  –תחת קורת גג אחת 

 הילד ושיקומו.

העמותה קרן שלם שותפה גם השנה לכנס של 

שיערך בין התאריכים  להתפתחות הילד ושיקומו

כ"ג באלול, -ה', כ"א-, ימים ג'01-0191/95101

 תשע"ד בירושלים. 

אנחנו מזמינים את אלה מכם שעשו מחקרים 

רלבנטיים לתחום להגיש תקצירים לוועדה 

 .בקישור המצורף הכנס. פרטים המדעית של

אנא, אל תשכחו לציין כי המחקרים נעשו בתמיכתה 

 של קרן שלם.

 

 

 

 

חווית הדחק והצמיחה האישית בקרב סבים 

עם9וללא נכות שכלית וסבתות לילדים 

 התפתחותית

מאמרה של ד"ר ליאורה פינדלר, מאונ' בר אילן 

 המבוסס על מחקר שנערך בתמיכת קרן שלם פורסם 

 Intellectual and Developmental בכתב העת

Disabilities, 52 (1) 32-34  

 

 לקריאה נוספת

 הקרןבאתר 

 לחץ כאן

 

 

 

 

 

 י ם ש ד ח   י ם   ר ק ח מ

 דיצה מורלי שגיב. בהנחיית : ד"ר חיה שוורץ:  תחוקר 

 .בר אילןאוניברסיטת  

 

 עבודת גמר זו )דוקטורט( נעשתה בסיוע של קרן שלם.

 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )מש"ה( נמצאים בסיכון גבוה יותר לחוות ניצול 

 ואלימות בהשוואה לאוכלוסייה ללא מוגבלות. המחקר בוחן את הגורמים המנבאים את 

 הכוונה לאתר אלימות כלפי אנשים עם מוגבלויות ולדווח אודותיה לרשויות המתאימות, בקרב 

 עוס"ים המועסקים במגזר הציבורי  278העוסקים במתן טיפול לאנשים עם מש"ה.  עוס"ים

 השתתפו במחקר. 

שלושת מרכיבי התפיסות שהוכנסו למודל המחקר: עמדות, נורמות סובייקטיביות ותפיסת שליטה, נמצאו 

כוונות לאתר קשורים לכוונות האיתור והדיווח. סוג המוגבלות של הקורבן וסוג הפגיעה, גם הם קשורים ל

 ם לא נמצאו מסבירים את כוונות האיתור והדיווח.סיו"העולדווח. המאפיינים האישיים והמקצועיים של 

 

                       באתר הקרן למחקר המלא

עי אלימות בנוגע לאיתור ולדווח על נפגעמדות וכוונות התנהגותיות של עובדים סוציאליים 

 ותשהם אנשים עם מוגבלוי

של  01-הכינוס הארצי ה –מערכות וערכים 

 העובדים הסוציאליים בישראל.

איגוד קרן שלם שותפה גם השנה לכנס של 

-51שיערך בין התאריכים  העובדים הסוציאליים

ג' בכסלו, תשע"ה -ג', ב'-, ימים ב'5290095101

 . בתל אביב

את אלה מכם שעשו מחקרים אנחנו מזמינים 

רלבנטיים לתחום להגיש תקצירים לוועדה 

 .בקישור המצורף המדעית של הכנס. פרטים

אנא, אל תשכחו לציין כי המחקרים נעשו בתמיכתה 

 של קרן שלם.

 

 

 

 

 ב א ר ץ   ו ב ע ו ל ם  ם  י מ ו ס ר פ

Sexuality of People with Intellectual 

Disability: Parents Perspectives 

 

ממצאים ראשונים ממחקרה של ענבל דבורי לוי מבית 

נועם, אשר כותבת את עבודת התזה שלה במסלול 

לימודי עבודה סוציאלית באונ' תל אביב בנושא : 

 וביטויה שכלית מוגבלות עם בוגרים של מיניותם"

בהנחיית  "ההורים תפיסות:  בתשלום מין באמצעות

 רופ' עינת פלדפ

 

 1-1912901-הוצגו בכנס בינלאומי ב

 שעסק בנושא :            פורטוגל בליסבון, 

SEXUALITY AND DISABILITY 

 לתקציר באתר הכנס

 עבודה זו נעשתה בסיועה של קרן שלם.

 

 

 

 

 יגר-יוסף. בהנחיית : פרופ' בתיה אנגל-רואן סמארה:  תחוקר 

 אוניברסיטת חיפה. 

 

 עבודת גמר זו )תזה( נעשתה בסיוע של קרן שלם.

 מטרת העל בריפוי בעיסוק הינה השתתפות האדם במארג החיים. מטרת המחקר הינה לאפיין את 

 IDD (Intellectual and דגמי ההשתתפות ואת תפיסת ההורים את נגישות הסביבה של ילדים עם

Developmental Disability)   .קל ובינוני שגרים בקהילה, בהשוואה לבני גילם ללא מוגבלות 

 ק הקשר בין דגמי ההשתתפות ותפיסת ההורים את נגישות הסביבה בקרב ילדים עםבנוסף נבד

. IDD   .תוצאות המחקר הראו, כי קיימים הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות 

 כמו גם נגישות הסביבה והקשר  ,IDD ההשתתפות המוגבלת של ילדים עם

 בין מדדים אלה, מחזקים את הצורך ליישם את מודל הבריאות העולמי אודות הקשר 

 .בין מגבלה, סביבה והשתתפות
 

                      באתר הקרן  למחקר המלא

הנגישות הסביבתית בין השוואת דגמי ההשתתפות בפעילויות פנאי ותפיסת ההורים את 

   ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית וילדים ללא מוגבלות

 

 ©כל הזכויות שמורות לקרן שלם

 . 21511, בית דגן, 2שד' מנחם בגין 

  111011/-10פקס :   110055/-10טלפון : 

 21-111-112-2: עמותה מס' 

 לנו מייללהסרה מרשימת התפוצה שלח 

 

תרשו לנו 

להציע 

לכם 

 ?חברות

עשו לייק לעמוד  

של   הפייסבוק

קרן שלם והצטרפו 

לקהילה בת למעלה 

חברים  2,500-מ

המעודכנים על 

בסיס קבוע 

בכתבות, עדכונים 

 .בתחום המש"ה
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