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קרנות רבות העוסקות בתמיכה במחקר הדוגלות בחשיבה ובתכנון אסטרטגי  

וכיצד  שותפות ביצירת שינוירוצות לדעת האם הן אכן משפיעות, האם הן אכן 

 ניתן לזהותו או למדוד אותו.

 

רבות דובר על הקושי במדידת שינוי חברתי והשפעה חברתית.  בהיבט היישומי 

לקרנות על פי רוב אין את הידע והמומחיות ובנוסף את המשאבים הנדרשים. תמיד 

ניצבת אל מול עיני הקרן שאלת השקעת  משאבים במדידה והערכה אל מול 

 הנזקקים אשר יוכלו ליהנות מהם בפועל...השמת המשאבים לטובת 

 

לאחר למעלה מעשור של תמיכה בתחום המחקר של עולם המוגבלות השכלית 

ציון ההתפתחותית ומתן סיוע לעשות מחקרים, תזות ודוקטורטים בנושא וביחד עם 

סוגיית ב לעסוקהגיע הזמן השלושים להיווסדה של הקרן , אנו מרגישים כי  שנת

של תמיכה זו, בחינת תוצאות ההשקעה וכדאיותה בטווח  תהאפקטיביומידת 

 הקצר ובטווח הארוך.

 

, הערכת תחום המחקרבמהלך החודשים הקרובים הקרן יוצאת למסע של 

תהיו  ,למסע שותפים גורמים מקצועיים וגם אתם, קהיליית החוקרים של קרן שלם

 חלק מהצועדים  איתנו  בדרך.

 תתבקשו לענות על שאלון סקר ולהשתתף בקבוצות מיקוד שונות. בקרוב

 

 אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה.

 

 שרון גנות,

 ניהול ידע, קרן שלםמנהלת תחום 

 קרן שלם

 

 

 

 הידעת?

 אתר חדשקרן שלם משיקה 

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 

 שקיבלו סיוע מהקרן. 

מדי פעם הקרן מפרסמת קול 

קורא למחקרים בנושאים 

ייעודיים יש לעקוב אחר 

 קורא קולהפרסומים תחת 

 בחדשות הקרן.

 

 

 

חוקרים שהציגו את קרן שלם מודה ל

 העבודות שלהם בכנס חומש שנערך 

 בכפר המכבייה. 50-59/50/09-ב

 

ȸ  על מיניותם של  –הורים ומוגבלות ומיניות

מש"ה מנקודת מבטם של אנשים עם 

 אונ' תל אביב. דבורי לוין, ענבלהוריהם. 

 

ȸ  קידום השילוב הקהילתי של אנשים עם

מש"ה ואבחנה כפולה על ידי אנשי צוות 

למחקר , אונ' העברית. דותן סגלתומך, 

 המלא

 

ȸ  עמדות וכוונות התנהגותיות של עובדים

סוציאליים בנוגע לאיתור ולדיווח על נפגעי 

דיצה ם עם מוגבלויות, אלימות שהם אנשי

 , אונ' בר אילןמורלי שגיב

 

ȸ  צמיחה אישית ואושר סובייקטיבי בקרב

אמהות לילדים עם נכויות התפתחותיות 

למחקר . , אונ' בר אילןאיילת קלייןשונות, 

 המלא

 

ȸ רווחה נפשית וצמיחה אישית בקרב אמהות 

לילדים עם/ללא מוגבלות שכלית בחברה 

תרומתן של  –החרדית ובחברה החילונית 

אוריינטציית ההתקשרות התמיכה החברתית 

, אונ' בר שירלי צימרמןוהכרת התודה, 

 למחקר המלאאילן, 

 

ȸ  איכות חיים סובייקטיבית בקרב אנשים עם

בלות שכלית בגיל הזקנה: הקשר מוג

מירב בן לפעילות פנאי ולרשת החברתית, 

 , אונ' העברית.פורת חביב

 

ȸ  חווית החיים בצל הורה בעל מגבלה

, אונ' בן גוריון דורית ושלרבאינטליגנציה, 

  למחקר המלאבנגב. 

 

 

קרן שלם, משרד הרווחה, ביטוח לאומי 

ואקים, חברו יחד לפרוייקט ייחודי וחדשני 

הנגשה קוגניטיבית של בארץ ובעולם בנושא : 

אתרי פנאי עבור משפחות ויחידים עם מגבלה 

אתכם אנו מזמינים  התפתחותית.שכלית 

להגיש הצעות לקול קורא להגשת הצעות 

 בקישור המצורף.להערכת התוכנית, פרטים 

 

העמותה קרן שלם שותפה גם השנה לכנס של 

שיערך בין  להתפתחות הילד ושיקומו

-ה', כ"א-, ימים ג'02-05/52/2509התאריכים 

 כ"ג באלול, תשע"ד בירושלים. 

אנחנו מזמינים את אלה מכם שעשו מחקרים 

רלבנטיים לתחום להגיש תקצירים לוועדה 

 .בקישור המצורף המדעית של הכנס. פרטים

כחו לציין כי המחקרים נעשו בתמיכתה אנא, אל תש

 של קרן שלם.

 

 

 

 

דאון הבינלאומי : ההקשר כנס יום תסמונת 

במרכז הרפואי  20/59/09 -, יערך בהמשפחתי

 הדסה הר הצופים בירושלים.

 קרן שלם שותפה בתכנון ומימון הכנס.

 לפרטים וסדר היום

 

 

אבחנה כפולה :  בנושא עיון ליום החל הרישום

התנהגותיים  -רגשיים  -פסיכיאטריים היבטים  -
בקרב ילדים, מתבגרים ובוגרים עם מוגבלות 

  שיערך  שכלית התפתחותית
 , רעננהשפירא איזי בבית 50/55/09-ב
 

 את ותסבסד העיון יום בתכנון שותפה שלם קרן

 מהרשויות ה"המש בתחום  העוסקים של השתתפותם

 .עמותות י"ע המופעלות בקהילה ובמסגרות המקומיות

 לפרטים וסדר היום

 

 

 

 

 

 ש ד ח  ר  ק ח מ

 שונית רייטר, ד"ר רן נוימן פרופ'חוקרים : 

 אוניברסיטת חיפה.

 

, הכללית לאוכלוסייה בדומה(, א"ל) אינטלקטואלית לקות עם אנשים

 להתנסות שלהם ההזדמנויות מעטות. לזוגיות וכמיהה עניין מביעים

 נבחנה. ובמחקר בספרות לנושא התייחסויות ומועטה זוגי בקשר

 הממצאים. הזוגיות בנושא א"ל עם זוג בני של מבטם נקודת זה במחקר

 דמיון ועל א"ל עם אנשים עבור זוגי קשר של ייחודיותו על מעידים

 השפעה נמצאה. הכללית האוכלוסייה את המשמש מושגים לעולם

 אפיון מציע המחקר. העצמי והדימוי החיים איכות על זוגיות של חיובית

 המלצות מספר ומוסיף א"ל עם אנשים בקרב זוגיות המושג של מחדש

 את לזנוח, מוצע לבסוף. לסייע הסביבה וצריכה יכולה בו לאופן

 .כיצד בשאלה ולהתמקד האם השאלה

 באתר הקרןלמחקר המלא 

 מנקודת, זוגי קשר של וההשלכות המשמעויות המאפיינים
. בזוגיות החיים אינטלקטואלית לקות עם אנשים של מבטם

 הנמצאים אנשים של העצמי ודימוי חיים איכות בין השוואה
   חברית יחסים ובמערכת זוגית יחסים במערכת

 

 ד"ר רן נוימן        פרופ' שונית רייטר 
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