
   

 
 

 קול קורא למחקר 

 המרכז הטיפולי אוניברסיטאי בר אילן רטורנו

 פותח את שעריו למחקרים חדשניים ופורצי דרך מתחומים שונים.

 

 רגע, מי אתם? 

 .בעמק האלההנמצאת  ,מניעה של התמכרויותללטיפול ו יהודית רטורנו היא קהילה טיפולית

 הבאות:הקהילה כוללת את היחידות 

 בשנה(   20,000-בתי ספר, צוותים מקצועיים חיילים ועוד )כממבקרים אליה מגיעים  - יחידת מניעה

ונשים  (  בכל זמן נתון  40- הימורים )כל אלכוהול ול  ,גברים הנגמלים מהתמכרויות לסמים  שוהיםבה    -  קהילה טיפולית

 . חודשים  8לפרק זמן טיפולי של  ,בזמן נתון( 8-)כ

העושה שימוש בחומרים פסיכואקטיבים  מסגרת פנימייתית לנוער  המהווה  נערות(    6- נערים ו  35-כ )  -  קהילת נוער

 במקום. הנמצא בית ספרולימודים ב חודש 18וכוללת טיפול בן 

בית לימוד בו  שלושה חודשים  בת  גמילההכוללת  במצב אקוטי,  הנמצאות    (14-30גילאי  )אשפוזית לצעירות  מחלקה  

 מלווה. ספר טיפולי 

ויחידה לטיפול בבני    ,אוכללמין ולהימורים  לאלכוהול,  לטיפול יום למכורים לסמים,  הכוללת    –  מסגרת אמבולטורית

 נשים. 30- גברים ו  20-במסגרת זו מטופלים כ משפחה של מכורים

 . כמו כן לרטורנו חווה טיפולית המשלבת טיפול באמצעות סוסים וכן פינת חי לטיפול באמצעות בעלי חיים

 

בר אוניברסיטת    בינה לבין  פעולה-שיתוף  –את מרכז האימפקט האוניברסיטאי    ייסדה רטורנו  ,לפני כשנתייםבנוסף,  

שהוכחו מחקרית אך    ואינטרדיסציפלינריות  שיטות טיפול חדשניות  , ויישוםשטחמהידע הקיים ב  לימוד  , לשםאילן

 . שטחב , טרם הוטמעולצערנו

 

 מה אנחנו מחפשים? 

דעת שונים ואנשי -מתחומיקדמיה  אנשי א  המשלבים  -  יםי פלינרסציאינטרדיל  )בעדיפות  מחקרים פורצי דרך חדשניים

העם  אקדמיה   מתחומי(ברטורנו  הטיפולי  צוותאנשי  חוקרים  החינוך,  .  הסוציולוגיה,  ,  הטיפול   הפסיכולוגיה, 

עניין בחקר ,  או כל תחום רלוונטי אחר  מגדרהכלכלה,  המשפט,  ה  ,יהדותהמחשבים,  ה  הקרימינולוגיה, המוצאים 

 . פעולה עימנו-, מוזמנים, בחום רב, להציע נושאים למחקרים אצלנו ולשיתופי תחום ההתמכרויות

 

 אוקי אני בעניין, מה עכשיו? 

יחידות השונות  באדם המתאים  לאנו נצוות אתכם  ושורות על הרציונל והשיטה    מספרכתבו לנו  ?  יש לכם רעיון למחקר

להגיש הצעת מחקר שתעבור  בשלב הבא, תתבקשו  .  ות המחקר ויכולת יישומו רלוונטימנת לבחון את  -, עלברטורנו

של המשרד הרלוונטי )משרד הרווחה או   -  ת ובמידת הצורךוהאוניברסיטאי  והאתיקה  ת המחקרוועד  מטעם  אישור

 .הבריאות(

 

 מה עוד?

 תקציב למחקרבשלב זה לא נוכל לתת לכם 

 מחקר!נים ומעוניינים ב שמוכואוכלוסיות מחקר מרתקות וייחודיות  מחקר גדול שדה אך נוכל לספק

 

 אנו ממוקמים בפינה נפלאה בעמק האלה. מוזמנים לבוא לבקר, 

 ayala@retorno.org אלבאז אילה הרכזת שלנו או לשאול כל מה שצריך במייל את


