
הצעות לשיתוף פעולה וקבלת מענק מחקר מטעם המרכז הקליני
קול קורא – שנה"ל תשפ"ב

מתוך מגמה להרחיב את שיתופי הפעולה בין חוקרים.ות לבין הפעילות המתקיימת במרכז הקליני הבין-תחומי, 
החליט המרכז הקליני לאפשר הגשת בקשות למענק מחקר עבור מחקרים הקשורים בפעילות המתבצעת במרכז 

הקליני הבין-תחומי - הן בקליניקה והן בקהילה: משפחתונים, מעונות יום, גני ילדים - בתחומים של הפרעות 
בתקשורת, אודיולוגיה, ריפוי בעיסוק ופסיכותרפיה. 

ניתן להשתמש במאגרים המצויים במרכז.

מידת החידוש והעניין שבהצעה
אינטרדיסציפלינריות - יתרון

מצוינות אקדמית            

הביסוס התיאורטי     
הרמה המתודולוגית ואיכות הכתיבה

פרסום תוצרי המחקר בכתב עת מדעי, כנס, או הגשת המשך לקרן תחרותית

המענק יהיה מבוסס על קריטריונים כגון: 

כל המעוניינים.ות מתבקשים.ות להציג הצעות מחקר. 
ניתן להגיש רק הצעה אחת. יש להגיש את ההצעות לא יאוחר מיום 14/04/2022

הצגת פעילות המרכז הקליני ומחקרים שנעשו בשיתוף פעולה עם המרכז הקליני 
תתקיים (בזום      ) 

ביום שני 28/2/22 בשעות 13:00-14:30

לתשומת לב המגישים:
א.   המענק המבוקש של כל הצעה עד 10,000 ₪ המרכז הקליני יממן 2 הצעות בלבד. 

ב.   הצעות המחקר שימומנו, יתבקשו להציג את תוצריהם.
ג.   מבנה ההצעה: שם המחקר ופרטי המגישים.ות (עמוד פתיחה) רקע, מטרות, שיטות

וחשיבות, לוחות זמנים, תקציב וביבליוגפריה (עד 3 עמודים)

rshchori@univ.haifa.ac.il :את ההצעות יש לשלוח לרחל שחורי כתובת דואר אלקטרוני

או להרשם בקישור הבא: 

ניתן לפנות לפרופ' רבקה יהב לייעוץ בעניין ההצעה לפני הגשתה. 

להרשמה

mailto: rshchori@univ.haifa.ac.il
https://docs.google.com/forms/d/1dV5MCcQcTAFrUWHh4g9C5GyPjykA3VPqQhxqx75cJw4/viewform?edit_requested=true


המרכז הקליני הבין-תחומי הינו מרכז ייחודי בישראל. מטרתו של המרכז לטפל בצרכים הבריאותיים, ההתפתחותיים, 
הרגשיים והחברתיים בקהילה וכן ולהיערך להתערבות בקהילה בשעת חירום ולאחריה. בימי שגרה המרכז מעניק שירותי  
להתערבות  ייחודיים  ופרויקטים  סדנאות  ויוזם  גבוהה,  ברמה  ראיות  ומבוססי  מקצועיים  והדרכה  טיפול  ייעוץ,  אבחון, 
זוגי, משפחתי, או  ניתנים לכל הגילאים, באופן פרטני,  ובמענה לצרכים רלוונטיים. שירותי המרכז  בקהילה בהתאמה 

קבוצתי, במרכז עצמו או בקהילה. 
המרכז הקליני מעוגן בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ופועל מתוך ראייה מערכתית ורב תחומית. 

צוות רב תחומי
צוות המטפלים כולל מומחים בעלי שם בינלאומי מהאקדמיה ומהפרקטיקה, העושים שימוש בידע האקדמי המצטבר 
פסיכותרפיסטים  והחינוכי,  הקליני  מהתחום  פסיכולוגים  כולל  הצוות  לאיכות.  מתמדת  מחויבות  תוך  ביותר,  והחדשני 
טיפול  באבחון,  העוסקים  בעיסוק,  ומרפאים  תקשורת  קלינאי  באמנות,  מטפלים  סוציאליים,  עובדים  קבוצות,  ומנחי 
ומניעה. ההרכב המגוון והרב תחומי של צוות המרכז מבטיח מתן מענה כולל לצרכיהם של המטופלים, ומאפשר בניית 

תכניות התערבות המשלבות את מיומנויותיהם ותובנותיהם של מומחים מקצועיים ומוכשרים. 
בראש המרכז עומדת מאז הקמתו פרופ' רבקה יהב, עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית ומרצה בכירה בבית 
להתערבות  ייחודים  פרויקטים  ומבצעת  יוזמת  יהב  פרופ'  לפסיכותרפיה.  הספר  בית  וראש  סוציאלית  לעבודה  הספר 

בקהילה בשעת חירום ועבור אוכלוסיות בסיכון ובמצוקה.

המכונים הפועלים במרכז הקליני  
וטיפולים  ייעוץ  שירותי  מציע  ומדריכה,  קלינית  פסיכולוגית  אלמגור,  מיכל  ד"ר  של  בניהולה  לפסיכותרפיה  המכון 
פסיכותרפיים בגישות מגוונות. כל אנשי הצוות הינם, בעלי תואר שני ובוגרי בית-ספר לפסיכותרפיה ובעלי רקע וניסיון רב 
בתחומי האבחון והטיפול. הצוות מתמחה בהתערבויות בשעת חירום ומציע שירות מותאם לבני כל הגילאים – ילדים, 
מתבגרים ומבוגרים – ומכוון למגוון רחב של מצבי צורך נפשי. ההתערבויות הטיפוליות מוצעות באופן פרטני, זוגי, דיאדי 

(הורה-ילד), הורי, משפחתי או קבוצתי - ובשיטות המותאמות לצרכי הפונים. 

המכון לאבחון וטיפול בהפרעות בתקשורת, שפה ודיבור בהנהלת גב' דפנה בן ציון, קלינאית תקשורת בכירה, מעניק 
שירותי אבחון, טיפול ושיקום בתחום התפתחות תקשורת שפה ודיבור, ליקויי שפה- למידה, ליקויי דיבור מוטוריים, היגוי, 

ליקויים בשטף הדיבור בגיל הרך ועוד. 

המכון האודיולוגי והנוירופיזיולוגי לאבחון ושיקום השמיעה בהנהלת ד"ר רפי שמש, קלינאי תקשורת בכיר. במכון 
מתבצעים אבחונים אודיולוגיים ובדיקות שמיעה: לתינוקות, ילדים, מתבגרים ומבוגרים וייעוץ אודיולוגי. 

המכון לריפוי בעיסוק בהנהלת ד"ר סאוסן מזאווי-חביב, מרפאה בעיסוק בכירה, פועל לאיתור, טיפול  ושיקום בתחומים 
גנטיות,  מחלות  מולדים,  מומים  גופניים,  ליקויים  וקוגניטיביים,  סנסו-מוטוריים  התפתחותיים,  וליקויים  עיכובים  דוגמת 

מחלות ממושכות, קשיים רגשיים, ליקויי למידה ובעיות קשב. 

עם הפנים לקהילה 
הקשר בין המרכז והקהילה מתבצע באמצעות  איתור צרכים חיוניים באוכלוסייה הכללית ופועל לקידומן והעצמתן של 
ומקיימים  יוזמים  מפתחים,  המרכז  אנשי  הצרכים,  זיהוי  לאחר  עבורן.  הולמת  פעילות  והתאמת  מצוקה  אוכלוסיות 

טיפולים, סדנאות והתערבויות רב-תחומיות בקרב הקהילה ובקמפוס האוניברסיטה.



התערבויות בקהילה בשעת חירום
בזכות כספי תרומה ייעודים, שגויסו על ידי המרכז הקליני בארץ ובעולם המרכז הקליני הבין תחומי נרתם לסיוע בכול 

אירוע חירום מקומי או ארצי.
בין הפרויקטים בשעת חירום כלולים: פתיחת "קו חם" ומתן מענה טלפוני 24 שעות במהלך מלחמת לבנון השנייה. טיפול 
רגשי בילדי חיפה (יהודים וערבים) בעקבות מלחמת לבנון השנייה, ובנוסף טיפול רגשי מערכתי בילדי העדה האתיופית 
ולצוותים בבתי ספר לאחר המלחמה ולקראת החזרה  והתאמתו מבחינה תרבותית; כמו כן התקיימו מפגשים להורים 
לשגרה; טיפול פרטני, זוגי, משפחתי וקבוצתי בעקבות השריפות שאירעו בכרמל ובחיפה; פתיחת קו חם ומענה טלפוני 
אירועים  בעקבות  הרגשיות  התגובות  ולניהול  להתנהלות  התקשורת  באמצעי  הנחיות  פרסום  העיר;  תושבי  עבור 

טראומטיים ובעקבות הקורונה; טיפול פרטני וקבוצתי באובדן ושכול ועוד.

התערבות בשנות החיים הראשונות
 (0-6 (גילאי  הילד  והתפתחות  הראשונות  החיים  בשנות  העוסקות  בקהילה,  בהתערבויות  ומעורב  יזם  הקליני  המרכז 
ומלווים את הילד ואת הוריו מאז היותו עובר, דרך הילדות המוקדמת, המאוחרת וגיל ההתבגרות.  הפרויקטים משלבים 
של  הרגשי  עולמו  דוגמאות:  מספר  להלן  בקהילה.  וצוותים  הוריהם  לילדים,  וקהילתית,  קבוצתית  פרטנית,  התייחסות 
העובר – מודל המתמקד בהורים בתקופת ההיריון; שנות החיים הראשונות – מודל המיועד להורים ולתינוקם, מהלידה 
ובמהלך שנת החיים הראשונה והשנייה ונועד לסייע להורים בהתמודדות עם השינוי המשמעותי בחייהם במעבר להורות; 
איתור וליווי התפתחותי  - מודל פרי פיתוח המרכז, נולד לאור התרחבות הפערים בחברה והגידול באוכלוסיית הגיל הרך 
הנמצאת בסיכון. מתרחש במשפחתונים (גילאי 0-3), מעונות יום (גילאי 0-3), וגני ילדים (גילאי 3-6). מטרת הפרויקט 
הרגשי  הקוגניטיבי,  השפתי,  הסנסו-מוטורי,  בתחום  תפקודיים  קשיים  הניתן  ככול  מוקדם  לאתר  והרב-תחומי  החדשני 
וההתנהגותי  ומצבי סיכון ייחודיים של ילדים בגיל הרך, בסביבתם, תוך מתן מענה טיפולי לילד, להורים ולצוות החינוכי. 
עשוי  התנהגותיים  או  רגשיים  קשיים  עם  ילדים  של  מוקדם  איתור  התערבות.  ומרכיבי  איתור  מרכיבי  כוללת  התוכנית 

להוביל להתערבות טיפולית מוקדמת אשר תמנע קשיים וכשלים מערכתיים עתידיים. 
 2005 התוכנית מופעלת בהצלחה על ידי צוות רב-תחומי (קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק ופסיכולוגים) מאז שנת  

ומשמשת מודל המסייע להגברת המודעות שבטיפול מוקדם בילדים בסיכון.
צוותים  באמצעות  הארץ  רחבי  בכול  ומוטמעת  ורווחה  חינוך  גורמי  מצד  ולהערכה  להתעניינות  זוכה  התוכנית 

רב-תחומיים. 
התוכנית והעומדת בראשה, פרופ' רבקה יהב, זכו בשני פרסים יוקרתיים: פרס רקאנטי-צ'ייס-רש"י לעובד הסוציאלי 

היזם (2009) ופרס ראש הממשלה ליזמות וחדשנות (2012). 

מחקר
הרך  לגיל  תכניות  פיתוח  לצורך  בנו  נעזרים  בקהילה  שונים  וגורמים  ומחקר   ייעוץ  כמרכז  משמש  הקליני  המרכז 
והתערבויות בשעת חירום. בשנת 2015 הכין המרכז הקליני עבור שותפות חיפה בוסטון סקירת ספרות מקיפה והפעלת 
ופיתוח  הרך  בגיל  לילדים  הורים  עבור  התערבות  תכניות  בנושא  אופרטיביות  להמלצות  שהובילו  מיקוד,  קבוצות 

אסטרטגיות התערבות בשעת חירום.


