
שלום רב,

בהמשך להצלחת כנס IN בשנים הקודמות ולקראת הכנס הארצי השלישי 
תקציר  להגשת  והנחיות  קורא  קול  מצורף   2016 יוני  בחודש  שיתקיים 

להצעה להנחיית סדנה או הרצאת הרצאה בכנס.

אישיים  התפתחות  תהליכי  לעבור  הכנס  למשתתפי  לאפשר  רצון  מתוך 
ופיתוח  לקידום  שיתרמו  באופן  ידע  ולהוסיף  משמעותיים  ומקצועיים 
אפשרות ההשתלבות של אנשים עם מוגבלות, המפגש השנה יתקיים תחת 

הכותרת אסטרטגיות לשילוב.    

פרקטיות  אסטרטגיות  המהווים  חדשניים  ומשאבים  במידע  יתמקד  הכנס 
מוגבלות  עם  אנשים  של  השתלבותם  לקידום  דרכים  או  כלים  ומשמשים 
 , בדיור  בתעסוקה,  פנאי,  בפעילות  בחינוך,  השונים:   הפעילות  בתחומי 

בשירות הצבאי והלאומי .

אסטרטגיות אלו מהוות חלק מארגז הכלים של אנשי המקצוע אנשי חינוך 
ואקדמיה, אנשי עסקים ופעילי תכניות הכשרה תעסוקתית, פעילי תרבות 

.IN ומקדמי זכויות , הורים, אחים ומסנגרים הלוקחים חלק מדי שנה בכנס

הכנס יאפשר למשתתפים:
• לרענן את ארגז הכלים העומד לרשותם בתהליך יצירת ההשתלבות 

• לבחון מחדש  אסטרטגיות ישנות 
• לדון בדרכי פעולה נוספות וביכולת שלהם לאמץ אסטרטגיות חדישות 
• לבחון את החסרונות והיתרונות של האסטרטגיות העומדות לרשותם 

חברה  ולפתח  בחברה  הפרט  של  השתלבות  לקדם  במטרה  זאת,  כל 
מאפשרת השתלבות

בנושאים  העוסקים  ופוסטרים  סדנאות   להרצאות,  הצעות  לקבל  נשמח 
את  המקדמות  מקצועיות,  אסטרטגיות  המדגימים  ויישומיים  מחקריים 

השתלבותם של אנשים עם מוגבלות (מצ"ב הנחיות להגשת תקציר).

מועד אחרון להגשת הצעות: 24/1/16

חנה פלוטניק, מנכ"לית "ביחד"                     נחמה נחשוני, מנהלת פרויקטים

קול קורא
IN לכנס
לשנת 2016

קול קורא להגשת תקצירים
להרצאה או סדנה לכנס IN - כנס השנתי הארצי

להשתלבות אנשים עם מוגבלות בחברה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון: 02-5829983

info@beyachad.org.il :או למייל

האגודה לשילוב אנשים
עם מוגבלות בחברה



 
 

 

 

 הנחיות להגשת תקציר -2016 לשנת IN כנס

 :הכנס מטרות

 בחברה הפעילים הגורמים כל בקרב, השילוב לתמורות המודעות את להגביר •

 בקהילה איכותיות שילוב תכניות לפתח •

 השטח מן שעולות דילמות עם להתמודדות דרכים למצוא •

    המשלבים הגורמים את להעצים •

   ההשתלבות תחום תוחלפי שיתרום ידע להוסיף •

 השילוב שירותי הרחבת לטובת(  networking) פעולה שיתופי ליצור •

 

 : תקציר וצורת ההצגה להגשת הנחיות

    דקות 20 – קצרה,  דקות 45 - ארוכה:  מליאה הרצאת •

 ( וחצי שעה) סדנה •

 120חב בגודל של רו השילוב בתחום חדשניים ומחקרים משלבים פרויקטים להצגת פוסטר •
  1סמ'  שיודפס על קאפה בעובי של אינץ  90סמ' ואורך  

 .(להלן מצורף) השותפים המחברים ופרטי המגיש פרטי ובו קצר טופס מילוי  - כולל ההגשה תהליך

-150 בין של טקסט הכוללים ותוכן מטרות, נושא, כותרת: הכולל תקציר לשלוח יש - הרצאה עבור

 את המלווה המצגת פרסום את מאשר הינך האם לציין יש התקציר הגשת בעת.  מילים 300

 . ההרצאה

 טקסט הכוללים  ותוכן פעילות דרכי,  מטרות, מנחה,  נושא הכולל תקציר לשלוח יש  - הסדנ עבור

 . מילים 150-300 בין של

 150-300 בין של טקסט הכוללים ותוכן מטרות, נושא, כותרת: הכולל תקציר לשלוח יש -עבור פוסטר

 .בכנס הפוסטר את להציג יגיעו, מתאימה תמצא שעבודתם התקציר שולחי .ליםמי

 בלבד Arial בגופן 12 בגודל בעברית,  WORD בקובץ יוגש התקציר

 שבט' יד 1/201642/ ליום עד  beyachad.org@gmail.comל  "לדוא לשלוח יש התקצירים את

 ו."תשע

 מועד לאחר שיגיעו תקצירים יתקבלו לא .חוזר ל"בדוא התקציר קבלת על אישור קבלת לוודא יש

 זה.

 .בו יתקיימו סדנאות אלו שיחליטו הכנס של המקצועית הוועדה חברי י"ע שיפוט יעברו התקצירים
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 אישיים פרטים טופס

 

 סדנה___   הרצאה___ - ל תקציר •

 ________________:________ההסדנ/ההרצאה נושא •

 

 ___: __________פרטי שם •

 _____: ________משפחה שם •

 _____':_________פלא':_____________ טל •

 :______________ אימייל כתובת •

 : _____________מגורים כתובת •

 בהנחיה____ בכתיבה: ___ נוסף משתתף •

 ____תואר: ______ עיסוק תחום: _______  שם: נוסף משתתף 

 : ________________ העיסוק תחום •

 ______: __________התמחות תחום •

 ____: _________ בתחום וותק שנות •

 :___________אחר, דוקטורט___BA____ MA: תואר דרגת •

 

' יד 24/1/2016 ליום עד  beyachad.org@gmail.com  ל"לדוא יחד עם התקציר לשלוח יש  

 .ו"תשע שבט
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