
 

 

  

  "שכולו טוב"קבוצת עם  מחקריקול קורא לשיתוף פעולה 

עם מוגבלויות המתמודדים אנשים מקדמת את השתלבותם של " טובשכולו "קבוצת  2005משנת החל 

" שכולו טוב" .והפנאי התעסוקה בתחומי שווה הזדמנות יצירתחתירה ל ידי פסיכיאטריות בקהילה על

תוך התאמת  נורמטיבית עשייה המתבססות על חברתיות יוזמות תבאמצעו שיקום מתמחה במתן שירותי

 הקבוצה, התעסוקתי השיקום מתהליכי כחלק .והתמקדות ביכולות שלו אדם לכל אישית העצמה תכנית

בתי ; מתנות מכירת עמדות; הייצור בתחום שיקומית תעסוקתית מסגרת המהווים מוגנים מפעלים מפעילה

 חוזר שימוש דרך תעסוקתית הזדמנות המאפשר "חוזר סיפור" םתחו; הפרוסים ברחבי הארץ קפה

 בנוסף הקבוצה מקדמת פעילויות פנאי וחברה .ושירותי תעסוקה נתמכת בשוק החופשי בספרים

    .כולל תוכנית ייחודית במגזר הערבי, למתמודדים

דע ויישום יבמטרה לשפר באופן מתמיד את שירותי השיקום שהקבוצה מספקת ומתוך כוונה לחזק את ה

חברתית של אנשים עם מוגבלויות הוההשתלבות  ההחלמה, השיקוםשל תוכניות לקידום מבוסס ראיות 

  . ר אמיר טל"בראשותו של הד שירות מחקר יישומיהקימה " שכולו טוב", באופן כללי פסיכיאטריות

המבקשים  חוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמיםבזאת  אנו מזמינים, כחלק מפעילות המחקר בקבוצה

עדיפות . להגיש בקשות לשיתוף פעולה בתחוםהתערבויות חדשות  או לפתחקיימות התערבויות  לחקור

של  וההשתלבות החברתיתההחלמה , תינתן להצעות לשיתוף פעולה בתחומי השיקום התעסוקתי

ות בקידום שירותי בנוסף לכך תינתן עדיפות להצעות העוסק. מתמודדים עם מוגבלויות פסיכיאטריות

  . )Participatory Research(ומחקר שיתופי  עמיתים

, מוסדות אקדמיים ומכוני מחקר יישומיים עם "שכולו טוב"של קבוצת  פעולה לשיתוף התכנית במסגרת

  : הבאים מהתמריצים ליהנות יוכלו החוקרים

 סיוע באיתור אוכלוסיית המחקר   

 סיוע בהעברת כלי המחקר   

  תמיכה בשלבי ניתוח התוצאות ופרסומןלאפשרות  

 מתן מספר מלגות מחקר לסטודנטים לתארים מתקדמים  
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    גוף פונה

    שם איש קשר
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    שם המחקר המוצע 

, מבוא: תקציר המחקר 
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  )מילים

  

  

 APA(רשימת מקורות 

STYLE(  

  

    )5-7(מילות מפתח 

  

                                                        
 כל כלפי או, זו לפנייה מהמשיבים מי כלפי "שכולו טוב"קבוצת  מצד מחויבות ליצור כדי זו בפנייה אין כי יודגש1

 משום זו בפנייה לראות אין, כן כמו. זו לפנייה המשיבים עם פעולה לשיתוף התחייבות זה ובכלל, אחר גוף או אדם

בוועדת המחקרים  תידון שתוגש בקשה כל. לשיתוף פעולה הבקשה את לאשר "שכולו טוב"קבוצת  מצד התחייבות

  ".שכולו טוב"של קבוצת 


