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, רב שלום

 החיים במסע תמיכות'כתיבת פרק לספר  למצורפות כאן הנחיות ראשוניות, משך לקול קוראהב

 .'מוגבלות עם בוגרים אנשים של

 

 

מטרת הספר 

והתמודדויות בחייהם הבוגרים של אתגרים , תהליכים,  אחר צמתיםאנו מבקשים להתחקות

בכל הקשור למסע הקיים הידע היא כי ההנחה . עד זקנהומוגבלויות משלב ההתבגרות אנשים עם 

 להציעכיצד תמיד ברור האם ו אינו מספק ובהתאם לכך לא מוגבלויותהחיים של בוגרים עם 

שאיפתנו היא שהספר יתרום להבנה תיאורטית ויישומית של . תמיכות רלוונטיות בהתאם

 .צרכיהם ומערכות תמיכה קיימות וחדשניות

ההערכה היא כי . הספר מיועד עבור אנשים בוגרים עם מוגבלויות ועבור אלה המלווים אותם

לאנשי מקצוע ולצוותים תומכים לזהות את האתגרים , יסייע למשפחות, היכרות עם מסע חייהם

בכך יתרום הספר . לתמיכה ולהתערבות, בהם נחוצה מעורבותם ויעזור לגבש אסטרטגיות לייעוץ

 .  לשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות

 

 תחומים בהם יעסוק הספר 

של אנשים עם מוגבלויות בדגש על התמיכות ' במסע החיים'הכוונה היא להתבונן , ברוח התקופה

 :הרלוונטיות והנחוצות 

אנשי הגות , אנשי מקצוע, בני משפחה, סיפורי חיים ונקודות מבט של אנשים עם מגבלה . 1

 . וחוקרים

, סיום בית הספר- צמתים ומעברים הנובעים משינויים בסביבת החיים של האדם עם המגבלה. 2

 ....כניסה לשוק העבודה ועוד, פרידה מבית ההורים

, שינויים פיסיולוגיים לאורך מסלול החיים- שינויים התפתחותיים בחייו של האדם עם המגבלה. 3

 ...הזדקנות של ההורים ועוד

מגורים , משפחה, תעסוקה- אתגרים במהלך בגרותם של אנשים עם מוגבלויות בתחומים כגון. 4

 . עצמאות ואוטונומיה, קהילה, זוגיות, קשרים בין אישיים, יחס הסביבה, פנאי, משותפים

עבודה , טיפולים הבעתיים, פעילויות פנאי- סיוע והתערבות באמצעים כגון, דרכים לתמיכה. 5

 ...  ב"קבוצתית וכיו
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 : הנחיות לכתיבה

 

 : הנחיות כלליות

 :(לבחירתך) באחת מתוך ארבע נקודות מוצא ועדכנית מגוונת, מקיפה ראייה בספרבכוונתנו להציג 

 פרוייקטים ותוכניות חדשניות מלווים בהערכה שיטתית  . 

 מחקרים. 

 התייחסות להשקפת עולם של הכותב  ביחס לאנשים עם מוגבלויות על רקע - הגות

 . תפיסות ומודלים קיימים בארץ ובעולם

  היא  /של הכותב על עצמו או של הכותב לגבי משהו שהוא- פרספקטיבה אישית

 . ניתן להציג פרק זה במתכונת של ראיון אישי. ה או מלווה/מכיר

 :בכל פרק יש להתייחס

  באם נבחרה האופציה של פרספקטיבה )לספרות עדכנית קיימת בנושא בארץ ובעולם

 . (ניתן להתבסס על סקירת ספרות מצומצמת- אישית

  לתרומה של הפרק בכל הקשור לתמיכות הנחוצות לאנשים בוגרים עם מוגבלויות

 . (ובהקשר זה גם לסובבים אותם)

 

 : הנחיות להגשת התקציר

 :   אנו מבקשים לקבל תקציר שיכלול2019עד הראשון לינואר 

 כותרת ראשונית לפרק 

  פרספקטיבה אישית/הגות/ מחקר/ תוכניות חדשנית/  פרוייקט–נקודת המוצא שנבחרה 

 פסקה אחת המתארת את תוכן הפרק 

 . ניתן יהיה להתחיל בהכנת הפרק, (י צוות היגוי"ע)לאחר קבלת משוב ואישור על התקציר 

 

 הנחיות להגשת הפרק ולוח זמנים 

  דוד:גופן

 1.5 :רווח

 (רגיל) 3.17מימין ומשמאל , 2.54 למעלה ולמטה :שוליים

 .' מילים כולל ביב7,500- כ ,  עמודים כולל ביבליוגרפיה25 עד :היקף

כותרות משנה ; מודגש, 18 כותרת הפרק בגופן דוד בגודל :כותרת הפרק וכותרות לפרקי משנה

 .העיצוב ייעשה בשלב ההבאה לדפוס. אין לעצב כותרות. מודגש, בגודל יורד, בגופן דוד

בגוף הטקסט יש . א כקובץ נפרד"כ,  יש להכין בנפרד:ציורים וכדומה, גרפים, לוחות, טבלאות

 . גרף וכדומה, לוח, לציין את המיקום המדויק של כל טבלה
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ניתן לשלב חומרים .  יש לשים לב לנושא זכויות יוצרים:ות אחריםרשילוב חומרים ממקו

 .על הכותב לדאוג לכך. רק בצירוף רשות מפורשת (טבלאות וכדומה, תמונות)

ת /הודיעו לנו מי המחבראם יש יותר ממחבר אחד אנא )ים  /ות המחבר/ שם:פירטי המחברים

 . (ה/וההתכתבות תתנהל איתות /הראשי

 . שורות10או מקצועיים בהיקף של עד /פרטים ביוגרפיים  ו: ים/פרטים על המחבר

 .2019י נויש חוד סוף הוא החומר להגשת האחרון המועד

 

 .ות/ לרשות כל אחד מהכותביםעמודבמהלך כל הכתיבה נשמח ל

 .  לצורך קבלת משוב והערות,  לבדיקה של צוות היגוייועבר הכתוב החומר

 . לאחר אישור צוות ההיגוי יועבר הפרק לעריכה

 

 2020 במהלך הוא הספר לפרסום היעד תאריך

 

 ,לרשותך לכל שאלה

 בברכה

 רן ושונית 

 

 


