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מרכז הידע והמחקר הוקם 
בכפר תקוה כמענה לצורך 

העולה מן השדה לפתח את 
תחום הידע וההתערבותבכל 

הקשור לתמיכה וליווי של 
 .אנשים בוגרים עם מוגבלויות

המרכז זוכה לליווי ויעוץ 
, שונית רייטר' פרופאקדמי של 

 .מומחית בחינוך מיוחד ושיקום

 קול קורא 

 ' מסע החיים של אנשים בוגרים עם מוגבלותתמיכות ב'–להשתתפות בכתיבת הספר 

 
 

יוצאים בקול קורא , בשיתוף עם המכללה האקדמית צפת, מרכז הידע והמחקר של כפר תקוה
הספר . לשם הפקת ספר שיאגד בתוכו היבטים שונים בחייהם של אנשים בוגרים עם מוגבלויות

.   ובתמיכות הנחוצות להם בהתאםמוגבלויותבסוגיות בחייהם הבוגרים של אנשים עם יעסוק 
 

נשמח לקבל . אנו פונים לכל מי שמעוניין לכתוב ולתרום פרק לספר זה
משפחות ובוגרים עם , אנשי אקדמיה, חוקרים, הצעות מאנשי מקצוע

 . מוגבלות
 
 

מטרת הספר 
והתמודדויות אתגרים , תהליכים,  אחר צמתיםאנו מבקשים להתחקות

. עד זקנהומוגבלויות משלב ההתבגרות בחייהם הבוגרים של אנשים עם 
בכל הקשור למסע החיים של בוגרים עם הקיים הידע היא כי ההנחה 

 להציעכיצד תמיד ברור האם ו אינו מספק ובהתאם לכך לא מוגבלויות
.  תמיכות רלוונטיות בהתאם

 . הספר מיועד עבור אנשים בוגרים עם מוגבלויות ועבור אלה המלווים אותם
לאנשי מקצוע ולצוותים תומכים , יסייע למשפחות, ההערכה היא כי היכרות עם מסע חייהם

לתמיכה , לזהות את האתגרים בהם נחוצה מעורבותם ויסייע להם לגבש אסטרטגיות לייעוץ
 .  בכך יתרום הספר לשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות. ולהתערבות

 
 תחומים בהם יעסוק הספר 

 .הכוונה היא להתבונן במסע החיים של אנשים עם מוגבלויות שונות, ברוח התקופה
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
 ...  ב"עבודה קבוצתית וכיו, הבעה, ספורט- ליווי וסיוע באמצעים שונים כגון, דרכים לתמיכה. 5
 
 

 rann@kfartikva.org.il–נשמח לקבל פניות בכתב לכתובת המייל 
 :בכל פניה נא לציין

 פרטים על הכותב -

 כותרת לרעיון המוצע -

 תקציר של כחצי עמוד -
 בברכה
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