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 לילדים בסיכון  חוץ ביתיקול קורא להצעות מחקר משווה למודלים שונים של טיפול 

ביתי במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, -אור שלום, בשיתוף עם האגף החוץ ארגון

על הצעות למחקר  המזמינ ,העמותה למען ילדי פנימיות הרווחה ועמותת ילדים בסיכוי

בוגרים של בין  להשוות . במחקר זה אנו מבקשים טיפול חוץ ביתי" מודלים שונים של"

: פנימיות ופועלות במגוון מודלים משרד הרווחהובפיקוח הנמצאות באחריות  מסגרות

משפחתונים, מעונות בגדולות ובינוניות המאורגנות בקבוצות גיל ומגדר, פנימיות המאורגנות 

 . השותפים יגילווה וועדת היגוי המורכבת מנצתאת המחקר משפחתיים בקהילה. 

  רקע: .1

 ילדים שגדלים ומתחנכים מחוץ לבית הוריהם 11.000-במדינת ישראל יש למעלה מ

 7000-מהם במשפחות אומנה, ועוד כ 4000-בפיקוחו של משרד הרווחה. כבמסגרות ש

בפנימיות מסוגים שונים. יש פנימיות גדולות שמאורגנות בקבוצות על פי גיל ומין, כשכל 

ידי מדריכים. יש פנימיות גדולות שמחולקות למשפחתונים, כאשר בכל  קבוצה מנוהלת על

משפחון זוג הורים עם ילדיהם ועד כתריסר מילדי הפנימייה, יש מעונות משפחתיים 

בקהילה, ועוד. מדי פעם מתעורר דיון על היתרונות והחסרונות, החוזקות והחולשות של 

 פרופילים שונים של ילדים ובני נוער.יטיב לצרכים מגוונים ולמכמענה המודלים השונים 

 שאלות המחקר: .2

המחקר אמור להשוות בין בוגרים של סוגי ההשמה תוך התייחסות לחווייתם כילדים ובני  

 הנוער בעת שהותם במסגרת, ובמצבם לאחר שהם מסיימים את שהותם בה. 

לדים חשו כיצד השפיע סוג המסגרת על החוסן, עד כמה הי  :שאלות מעניינות לדוגמה הן

מוגנים, עד כמה היה להם קשר יציב וחם עם לפחות אדם בוגר אחד, עד כמה נשמר הקשר 

, עד כמה הוקנו להם ותעם הוריהם, אחיהם ובני משפחה אחרים, עד כמה סבלו מסטיגמ

עד כמה היו מעורבים כישורי חיים, עד כמה זכו לעושר של חוויות והתנסויות תואמות גיל, 

שונות המסגרות השל בוגרי  אנו מבקשים להשוות את מצבםכמו כן וכדומה. בקהילה, 

, רכישת השכלה ומקצוע, יציבות מגורים, מצב בריאות, אזרחי/בתחומים כמו שירות צבאי

קשרי חברה , מעגלי תמיכה , זוגיות, הורות ומשפחה ועוד. בנוסף אנו מבקשים לבדוק האם 

 ר סיום השהות. וכיצד הקשר והתמיכה של המסגרת נמשכים גם לאח
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 . שיטת המחקר: 3

דיגיטלי למספר גדול ככל האפשר של יועבר שאלון  תחילה המחקר יכלול שני חלקים: 3.1   

בנוסף לשאלות על מצבו של  . 2014-2019צעירים וצעירות שבגרו ממסגרות השמה בשנים 

הבוגר כיום והערכה רטרוספקטיבית של חווית החיים בפנימיה, יכלול השאלון גם שאלות 

 לשאלוןתוך המשיבים מ , וכדומה.בין מסגרות רקע כמו מספר השנים בהשמה, מעברים

ראיונות אלה יאפשרו העמקה יערכו ראיונות עומק עם מדגם מצומצם יותר של בוגרים. 

  החיים של הבוגר כרקע לחייו בפנימייה.בסיפור 

 המציעים רשאים להעלות הצעות מנומקות לשינויים בשיטה או בפירוט שאלות המחקר.

 המחקר יערך במשך שנתיים .  3.2   

 .(10%)תקורה מותרת עד  ₪ 150,000לניתן להגיש בקשת תקציב עד . 3.3   

 הגשת ההצעות: .4

 תאריכים:  4.1

 15.4.2021 אריך הצעות יש לשלוח עד לת

 15.6.2021  תשובות עד תאריך 

 1.9.2021 צפי לתחילת המחקר

   

 ההצעה תכלול:  . 4.2

א. דף שער הכולל את פרטי המציע/ה )שם, דרגה, מסלול, שייכות מוסדית( פרטי התקשרות 

  .של רשות המחקר במוסד עם שם האחראי/ת ופרטי התקשרות עם המציעים

 ברווח כפול.  עמודים עד שניית ב. תקציר מנהלים בעבר

, תכלול את ראשי הפרקים הבאים ברווח כפול עשרה עמודיםמ לא יותר ,ג. ההצעה עצמה

 )ניתן להוסיף נוספים(:

 רקע מדעי •

 מטרות המחקר, השערות. •
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 .ושיטת הדגימה םהיקפ, מיםהמדגאיפיוני  •

 .תיאור כלי מחקר )כלי המחקר עצמם יצורפו כנספח( •

 .טיים ונרטיביים צפוייםסיסיניתוחים סטט •

 .תרומה צפוייה של המחקר •

 :יש לצרףלנ"ל ד. בנוסף 

 (APAביביליוגרפיה )לפי  •

 וח זמניםל •

 תקציב •

  .כלי מחקר שיעשה בם שימוש •

 פירוט לגבי הרקע והנסיון הרלוונטי של צוות המחקר. •

 .קורות חיים ורשימת פירסומים של חברי צוות המחקר •

 סגל אקדמי  החוקרים מועסקים כחברישבוהה אישור מהמוסד המוכר להשכלה ג •

  .מכוןהכי החוקר הינו חלק מ ISFמחקר המוכר על ידי המכון הנהלת או מ במוסד      

 רשימה של המחקרים הקיימים והקרנות שלהן הגישו החוקרים בקשות למענקי  •

 טטוס הבקשות: מחקר בנושאים הקשורים או חופפים להצעת מחקר זו, כולל פרוט ס      

 מחקר רץ, הצעה אושרה, טרם התקבלה תשובה, נדחתה.      

 .ניתן לצרף מסמכים נוספים •

 shalom.co.il-research@orr : את ההצעות יש להעביר במייל , לכתובת •
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