פרסום חדש!!!
מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית (כרך כ"ב מס'  ,39יוני  301 ,1024עמ')
גיליון מיוחד של כתב העת בנושא:

לקויות למידה והפרעות קשב :תאוריה ,מחקר ומדיניות
עורכת-אורחת :פרופ' מלכה מרגלית

תוכן העניינים
לקויות למידה :מודל נוירו-התפתחותי – לאחר  51שנים
אינטראקציות בין הורים לילדיהם בעת קריאת ספר לילדי גן עם ADHD
תפיסות האוריינות של ילדים עם ליקויי למידה
מאפייני שיח אמהות למתבגרים עם ליקויי למידה והפרעות התנהגות
מעורבות וקרבנּות ברשת בקרב תלמידים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות
יצירתיות בפתרון בעיות במתמטיקה בקרב תלמידים עם ליקויי למידה במגזר הערבי
מאפיינים של נערות בסיכון עם ליקויי למידה
תפקודים ניהוליים של סטודנטים והצורך בכתיבה ידנית
אסטרטגיות למידה והישגים אקדמיים בקרב סטודנטים עם הפרעות קשב
לקויות למידה בקרב בוגרים :יישום מודל הבריאות העולמי ()ICF
חוויית העבודה ומשמעותה בעיני נשים עם הפרעת קשב וריכוז
הורים עם לקויות למידה :אתגרים ,תמיכה והתמודדות
לקויות למידה :מדיניות משרד החינוך

-----------------------



מחיר לגיליון בודד  ₪ 04 :מחיר מנוי שנתי ( 1גיליונות)₪ 04 :
לרוכשי מנויים יינתן מחיר מיוחד ברכישת כל הגיליונות  ₪ 51( 33–2לגיליון)
הצעה מיוחדת !!! –  9גיליונות בנושאים ייחודיים במחיר מיוחד – ( ₪ 044כולל דמי משלוח):
תאוריית ההתקשרות (מס'  ;)12אלימות במערכת החינוך (מס'  ;)13התנהגויות סיכון ממכרות (מס'  ;)12המעבר לבגרות של
צעירים במסגרות חוץ-ביתיות (מס'  ;)12עבודה חינוכית-טיפולית עם בני נוער בסיכון ובמצוקה (מס'  ;)19ילדים ונוער
מתמודדים עם לחץ במציאות הישראלית :גישה סלוטוגנית (מס'  ;)32נוער לסבי ,הומוסקסואלי ,טרנסג'נדרי וביסקסואלי
(להט"ב) :התבגרות ,זהות וסיכון בתוך חברה הטרוסקסואלית (מס'  ; )33חיים על הגשר :בין חינוך ,הגירה ורב-תרבותיות
(מס'  ;)35ילדים ובני נוער בהשמה חוץ-ביתית בישראל (מס' )32

✂ -----------------------------------------------------------------לכב' עמותת "אפשר" ,ת"ד  53192ירושלים 92532

לבירוריםmgilat@efshar.org.il 01-2312905 :

ברצוני להזמין את כתב העת "מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית"


גיליון מס' ( 39או אחר) :גיליון מס'_____ (  ₪ 40מחיר לסטודנט )₪ 30 :מס' עותקים _______



מנוי שנתי ₪ 04 :לשנה .לשנים( 1024  :מס' ( 1025  __ )40–39מס'__ 41-42



 9גיליונות בנושאים ייחודיים ( )32 ,35 ,33 ,32 ,19 ,12 ,12, 13, 12במחיר מיוחד₪ 300 :



מחיר מיוחד לרוכשי מנוי ₪ 51 :לגיליון – ברכישת כל הגיליונות 07 –5
[סה"כ  32גיליונות 3 :גייונות כפולים ומס'  3 ,1ו 15-אזלו]( ₪044 :כולל דמי משלוח)
_________________________ שם ארגון __________________________

שם המזמין
כתובת למשלוח

______________________________________________________________________

טלפון __________________________

תשלום:

דואר אלקטרוני__________________________ :

מצ"ב המחאה על סך ___________  ₪לפקודת עמותת "אפשר"

