עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך

כתב העת

מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
(כרך כ"א מס'  ,83דצמבר  244 ,1028עמ')

תוכן העניינים
התנהגות אכילה וסיכון להפרעות אכילה בקרב מתבגרים בישראל
הקשר בין תחושת קוהרנטיות לבין פתולוגיה הקשורה באכילה ודימוי גוף בקרב מתבגרות בישראל :זיהוי קבוצות בסיכון
רמת זהות אני ופרופיל זהות אני בקרב מתבגרים הגרים בפנימייה לעומת מתבגרים הגרים עם הוריהם פנים אל פנים
( )Face-to-faceעם "ילדי הפייסבוק" ( :)Facebookכיצד ילדים תופסים את השימוש ברשת החברתית פייסבוק
הריאיון המוטיבציוני :עקרונות ,מחקר ויישום
סקירת ספרים
ליצור מחקר – לחקור יצירה :שימוש בדימויים במחקר חברתי בישראל
כל צבעי הנפש – טיפול באמנות בילדים המתנהגים בתוקפנות
עבודה סוציאלית בישראל

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



מחיר לגיליון בודד  ₪ 04 :מחיר מנוי שנתי ( 1גיליונות)₪ 04 :
לרוכשי מנויים יינתן מחיר מיוחד ברכישת כל הגיליונות  ₪ 52( 83–2לגיליון)
הצעה מיוחדת !!! –  9גיליונות בנושאים ייחודיים במחיר מיוחד –( ₪ 044כולל דמי משלוח):
תאוריית ההתקשרות (מס'  ;)12אלימות במערכת החינוך (מס'  ;)18התנהגויות סיכון ממכרות (מס'  ;)12המעבר לבגרות של
צעירים במסגרות חוץ-ביתיות (מס'  ;)13עבודה חינוכית-טיפולית עם בני נוער בסיכון ובמצוקה (מס'  ;)12ילדים ונוער מתמודדים
עם לחץ במציאות הישראלית :גישה סלוטוגנית (מס'  ;)82נוער לסבי ,הומוסקסואלי ,טרנסג'נדרי וביסקסואלי (להט"ב):
התבגרות ,זהות וסיכון בתוך חברה הטרוסקסואלית (מס'  ; )88חיים על הגשר :בין חינוך ,הגירה ורב-תרבותיות (מס' ;)85
ילדים ובני נוער בהשמה חוץ-ביתית בישראל (מס' )82

✂ -----------------------------------------------------------------לכב' עמותת "אפשר" ,ת"ד  58122ירושלים 22582

לבירוריםmgilat@efshar.org.il 01-2313205 :

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


גיליון מס' ( 83או אחר) :גיליון מס'_____ (  ₪ 40מחיר לסטודנט )₪ 80 :מס' עותקים _______
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 9גיליונות בנושאים ייחודיים ( )82 ,85 ,88 ,82 ,12 ,13 ,12, 18, 12במחיר מיוחד₪ 800 :



מחיר מיוחד לרוכשי מנוי:
 ₪ 52לגיליון – ברכישת כל הגיליונות [ 07 –1סה"כ  82גיליונות 8 :גיל' כפולים ומס'  8 ,1ו 15-אזלו]₪ 772 :
_________________________ שם ארגון __________________________

שם המזמין
כתובת למשלוח

______________________________________________________________________

טלפון __________________________

תשלום:

דואר אלקטרוני__________________________ :

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

