מחקרים וחדשות בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית
ניוזלטר מס' 4
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ח' בכסלו  ,תשע"ה

קרן שלם מרכינה ראש בצער וביגון על פטירתה של פרופ' פנינה קליין
ומשתתפת באבלה של המשפחה.
פרופ' פנינה קליין מאונ' בר אילן אשר הוכתרה ככלת פרס ישראל לחינוך,
כיהנה כיו"ר וועדת המחקר של קרן שלם בין השנים 5002-5002
והיתה שותפה נאמנה לעידוד ופיתוח הידע האקדמי בתחום המוגבלות השכלית.
יהי זכרה ברוך!
הידעת?

ברכות לחוקרות שסיימו את עבודת הדוקטורט בתחום המוגבלות
השכלית בתמיכתה של קרן שלם

קרן שלם השיקה אתר חדש
לשימוש כל העוסקים בתחום
המוגבלות שכלית התפתחותית.
האתר מרכז ידע ומידע רב .אתם
מוזמנים להיכנס ולהתרשם.

מתודולוגיה חדשנית מבוססת אונטולוגיה להתאמת טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים
עם מוגבלויות ,אלכסנדרה סעד ,אונ' חיפה ,בהנחיית  :פרופ' תמר וייס ,ד"ר צבי
קופליק
טרילוגיה של תופעת המנהיגות באוכלוסייה בעלת מוגבלות שכלית :כישורים ,סגנון
מנהיגותי ויחסי הגומלין בין מנהיגים למונהגים ,שושנה ניסים ,אונ' בר אילן,
בהנחיית  :פרופ' חפציבה ליפשיץ ,ד"ר יוסף קליין

עד כה תמכה הקרן בעשרות
מחקרים אשר ניתן לראותם
בעמוד מחקרים אקדמיים אשר
באתר הקרן.

צמיחה אישית של אמהות ערביות המגדלות ילד עם וללא נכות אינטלקטואלית ,
למיס עודה ,אונ' בר אילן ,בהנחיית  :פרופ' שונית רייטר ,ד"ר ליאורה פינדלר

בנוסף ,חנכנו מאגר כלי מחקר
שנעשה בהם שימוש במחקרים
שקיבלו סיוע מהקרן.

מחקרים

חדשים

אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית באוכלוסייה הערבית בישראל:
עמדות וסיכויי ההשתלבות בחברה
ד"ר חאלד אבו עסבה ,מכללת אלקאסמי
המחקר נעשה בסיוע קרן שלם.
המחקר הנוכחי הינו מחקר פורץ דרך הבוחן את עמדות החברה הערבית בישראל כלפי בעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית (מש"ה) ,כלפי משפחותיהם והשתלבותם בקהילה .המחקר התבסס על שאלון
כמותי שפותח לצורכי המחקר .ממצאי המחקר מלמדים ,כי החברה הערבית מחזיקה בעמדות חיוביות בינוניות כלפי
אנשים עם מש"ה ,על תמיכה בינונית-גבוהה בזכותן של המשפחות לילדים עם מש"ה לממש את זכויותיהן בתחומי
החיים השונים ,ותמיכה נמוכה ברצון להתרחק ולהימנע ממגע עם משפחות אלו או הדרתן מהקהילה .השוואת ממצאי
המחקר עם ממצאיהם של מחקרים קודמים בתחום מלמדים על שינוי בעמדות האוכלוסייה הערבית כלפי בעלי
מוגבלות שכלית התפתחותית ,מעמדות שליליות לעמדות חיוביות-בינוניות.
לתקציר בשפה הערבית
למחקר המלא

חקירה משפטית של אנשים עם מוגבלות שכלית המדווחים על התעללות פיזית ומינית
פרופ' אירית הרשקוביץ ,אונ' חיפה
המחקר נעשה בסיוע קרן שלם.
אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית נמצאים בסיכון מוגבר להיות קורבנות של התעללות .המחקר הנוכחי בחן
כיצד נחקרו אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,באיזו מידה הם השתתפו בחקירה והגיבו לשאלות ומה היו
תוצריה מבחינת פרטי המידע המרכיבים את העדות .חקירות משפטיות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
קלה ובינונית בהתאם לפרוטוקול ה NICHD-הושוו לחקירות של אנשים ללא מוגבלות שכלית .הממצאים מראים
שאנשים עם מוגבלות קלה תפקדו ברוב התחומים כמו אנשים ללא מוגבלות ואם כי אנשים עם מוגבלות בינונית נתנו
עדות מצומצמת יותר ,העדות היתה בדרך כלל איכותית וכללה פרטים מרכזיים חשובים להליך המשפטי.
למחקר המלא
סרטוני מחקרים
הדרכת שותפי תקשורת של
אנשים עם מוגבלויות שכליות
וצרכים תקשורתיים מורכבים.
ד"ר טל לבל ,אונ' חיפה5011 ,

לפריט המלא

לסרטון המחקר

לקרוא את העולם  -הזדמנות שנייה בלימוד
קריאה :השפעתה של תכנית התערבות
אוריינית על מיומנות הקריאה ומתוך כך,
איכות החיים של בוגרים עם מגבלה
קוגניטיבית .פרופ' שונית רייטר ,אונ' חיפה,
5011
לפריט המלא

לסרטון המחקר

יכולת ניבוי של פיגור שכלי,
בילדים אשר אובחנו בגיל צעיר
כסובלים מאיחור התפתחותי
כללי .ד"ר לידיה גביס ,בה"ח תה"ש,
5015
לפריט המלא

לסרטון המחקר

פרסומים בארץ ובעולם

Maintaining a Dyad between a Toddler
with Communication Disorders and his
Parent as a Primary Caregiver using
Augmentative and Alternative
Communication
השפעת שימוש באסטרטגיות של תקשורת תומכת
על הקשר הדיאדי בין המטפל הראשוני לפעוט עם
איחור התפתחותי ועם לקות תקשורתית כפי שבא
לידי ביטוי במודל התקשורת הדיאדי
מחקרה של ד"ר אורית חצרוני ,אונ' חיפה
שנעשה במימון קרן שלם.
המחקר הוצג בקונגרס הרביעי האירופאי
 ISSIDשנערך בוינה ,אוסטריה ביולי .8002
לתוכנית הקונגרס
וכן בכנס  ISAACשנערך בליסבון ,פורטוגל ,ביולי
.8002
לתוכנית הכנס
לפריט המלא באתר הקרן לחץ כאן

School-Parent Collaborations in
Indigenous Communities:
Providing Services for
Children with Disabilities
ספרה החדש של ד"ר איריס מנור
בנימיני עוסק בשיתוף פעולה בין בית
ספר והורים בקהילות
ילידיות -מתן שירותי תמיכה לילדים עם לקויות
הספר כולל הצגת חקר מקרה רחב על שיתוף פעולה בין
הורים לילדים עם לקויות ומומחים בבית הספר בקהילה
הבדואית .מחקר זה נעשה בסיוע מענק מקרן שלם.
לקריאה נוספת באתר הקרן לחץ כאן
מימדים של שיתוף פעולה בין מומחים והורים לילדים בדואים
עם פיגור שכלי :ההיבט הרב תחומי (המקצועי) וההיבט
ההורי ,ד"ר איריס מנור בנימיני ,אונ' בן גוריון8002 ,

לפריט המלא באתר הקרן לחץ כאן

כנסים וימי עיון
הכנס הבינלאומי הרביעי בנושא מחלות
ומוגבלויות כרוניות בילדים והתפתחות האדם

אחרות ושונות – הלכה ומעשה ,הכינוס הבינלאומי
השישי בתחום המוגבלויות

יערך בין התאריכים  ,80-82/00/8005בבנייני
האומה בירושלים.

קרן שלם שותפה גם השנה לכנס של בית איזי
שפירא שיערך בין התאריכים  ,00-02/00/8005בדן
פנורמה בתל אביב.

אנחנו מזמינים את אלה מכם שעשו מחקרים
רלבנטיים לתחום להגיש תקצירים לוועדה
המדעית של הכנס .פרטים בקישור המצורף.
נא לציין כי המחקרים נעשו בתמיכתה של קרן שלם.

אנחנו מזמינים את אלה מכם שעשו מחקרים
רלבנטיים לתחום להגיש תקצירים לוועדה המדעית
של הכנס .פרטים בקישור המצורף.
נא לציין כי המחקרים נעשו בתמיכתה של קרן שלם.

סרטי ההרצאות שניתנו בכנס יום תסמונת דאון הבינלאומי  :הקשר המשפחתי
שהתקיים ב  82/02/8002 -כ"ב אדר ב' התשע"ד ב אולם "ברמן" ,המרכז הרפואי הדסה הר הצופים ירושלים
הכנס נערך בשיתוף עמותת שלוה ,המרכז הרפואי הדסה הר הצופים ושותפים נוספים.
קרן שלם היתה שותפה בתכנון ובמימון הכנס וכן במימון צילום ההרצאות ותרגומן לעברית וערבית כחלק מתפיסה
בדבר חשיבות הנגשת הידע לכל העוסקים בתחום .לצפיה בסרטונים באתר הקרן לחץ כאן

עמיתים כותבים

הגיון ודעות קדומות :שיטות בהערכת סיכון
וקבלת החלטות לגבי של ילדים בסיכון
פרופ' גיא אנוש וטלי בייר טופליצקי8002 ,
British Journal of Social Work Advance Access
published January 31, 2014
האם מעמד סוציו אקונומי נמוך ומוצא עדתי משפיעים -
על תהליך קבלת החלטות בעניינם של ילדים בסיכון?
מחקר זה שלפנינו הצליח לבודד את הפן הסובייקטיבי
של קבלת החלטות .במחקר נעשה שימוש בהצגות
מקרה ,כאשר  201עובדים סוציאליים נתבקשו לנתח את
המקרים בצורה הבאה :להעריך את הסיכון בו נמצא
הילד (סיכון סובייקטיבי) ולקבוע אם יש צורך בהוצאת
הילד מן הבית .ילדים מעדות המזרח ומרמה סוציו
אקונומית נמוכה הוערכו כנמצאים בסיכון גבוה יותר
והומלץ להוציאם מן הבית .זאת ועוד ,במקרים בהם
התקיים סיכון אובייקטיבי ,היתה נטייה גבוהה יותר
להמליץ על הוצאת ילדים מרקע סוציו אקונומי נמוך מן
הבית.
המאמר סוכם בעברית ע"י אן שטיינר ,עו"ס לחוק
הסעד טיפול באדם עם מש"ה  ,מחוז ב"ש והדרום.

המאבק לשוויון באינטרנט לאנשים עם
מוגבלות קוגניטיבית
The Struggle for Web
סיכום המאמר :
eQuality by Persons with Cognitive
Disabilities
Peter Blanck Ph.D., Wiley Online Library,
8002
מאמר זה מבוסס על הספר  eQuality:המאבק על
נגישות האינטרנט לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית.
הטענה היא ,כי זכויותיהם של אנשים אלו לגישה שווה
לתוכן האינטרנט אינן מוגנות רק עפ"י חוק ,אלא
עשויות גם להיות מיושמות ונתמכות על ידי טכנולוגיות
סמנטיות וענן ,המבוססות על המשתמש .עוד עולה ,כי
שוויון תוכן האינטרנט מוגדר באמצעות
הפונקציונאליות שלו ולא ע"פ מוגבלות ספציפית,
גישות או טכניקות ,שיאפשרו התאמה אישית ושימוש
מותאם אישית על פני פונקציות מקוונות .אתגרים
משפטיים הועלו על ידי אנשים עם מוגבלויות
קוגניטיביות ואחרות ,הממחישים את המחסומים
שעדיין עומדים בפני אנשים אלו לשוויון באינטרנט,
כמו גם חלק מהפתרונות והתוצאות של אתגרים אלו.
לסיכום בעברית

לסיכום בעברית

למחקר המלא באנגלית

הנגשת אתרים וקהילות ווירטואליות לאנשים עם לקויות אינטלקטואלית
ד"ר פנינה שטינברג ,עמותת אלין בית נועם8000 ,
דו"ח אודות סקר שנערך לקראת בניית אתר קהילתי עבור אנשים עם לקויות אינטלקטואליות.
מטרת הסקר והדו"ח היא לרכז נתונים אודות הנגשת קהילות מקוונות לבעלי מוגבלויות
אינטלקטואליות (פתרונות קיימים ,מכונים ומומחים ,מאמרים וכלי פיתוח)
קרן שלם שותפה במימון הקמת האתר אשר נמצא בשלב הפיילוט ויושק בשנת  5012ע"י עמותת
אלין –בית נועם.
לקריאה נוספת באתר הקרן לחץ כאן

כל הזכויות שמורות לקרן שלם©
שד' מנחם בגין  ,5בית דגן.50800 ,
טלפון  02-2200088 :פקס  02-2202022 :מס' עמותה 52-002-225-5 :
להסרה מרשימת התפוצה שלח לנו מייל

תרשו לנו
להציע
לכם
חברות?
עשו לייק לעמוד
הפייסבוק של
קרן שלם והצטרפו
לקהילה בת למעלה
מ 4,500-חברים
המעודכנים על
בסיס קבוע
בכתבות ,עדכונים
בתחום המש"ה.

