פרסום חדש!!!
כתב העת מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
גיליון מיוחד של בנושא:
זיכרונות ילדות מוקדמים:
נרטיבים מעצבים בדיאלוג בין תאוריה ,טיפול ויישום
עורך-אורח :ד"ר אמיתי המנחם
(כרך כ"ה ,מס'  46–45יוני–דצמבר  256 ,2017עמ')

תוכן העניינים
תאוריה ועיון
זיכרונות ילדות מוקדמים :מבט תאורטי השוואתי – שימושים ויישומים – אמיתי המנחם
"העבר מתנועע בתוך ההווה" :הגישה הנרטיבית של אדלר לזיכרונות הילדות – גיסי שריג
טיפול והתערבות
זיכרונות ילדות – מסיוט לסיפור – מיכל שמחון
פסיכותרפיה אינדיווידואלית וזִ קנה :תרומתם של זיכרונות ילדות – אילה אליהו
תרפיה במוזיקה וזיכרונות ילדות – דורית אמיר
דברים שרואים משם לא רואים מפה :מסעות טיפוליים הרחק מארץ האם ,בשפת האם ,אל נבכי זיכרונות הילדות
שרית גדעוני כהן
זיכרון ילדות וטראומה
תהליכי זיכרון בעקבות טראומה נפשית חמורה בתקופת הילדות :המקרה המיוחד של טראומת גילוי עריות
אורית נוה וצביה זליגמן
מרחב האפשרויות הבלתי מוגבלות :דמיון ,משחקיות ויצירתיות כמקור להחלמה מטראומה – מולי להד ודורי רובינשטיין
זיכרון אישי וזיכרון חברתי
מטריצת הזכירה החברתית – בין זיכרון הילדות האישי לזיכרון החברתי – אמיתי המנחם
קשר לא נפרד :זיכרון אישי וזיכרון חברתי – האינטר-סובייקטיבי והלא-מודע החברתי – חני בירן
סקירות ספרים

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



מחיר לגיליון בודד  ₪ 40 :מחיר מנוי שנתי ( 2גיליונות)₪ 80 :
לרוכשי מנויים יינתן מחיר מיוחד ברכישת כל הגיליונות  ₪ 25( 44–1לגיליון)
הצעה מיוחדת !!! –  10גיליונות בנושאים ייחודיים במחיר מיוחד ( ₪ 30לגיליון):
תאוריית ההתקשרות (מס'  ;)21אלימות במערכת החינוך (מס'  ;)23התנהגויות סיכון ממכרות (מס'  ;)26המעבר לבגרות של
צעירים במסגרות חוץ-ביתיות (מס'  ;)28עבודה חינוכית-טיפולית עם בני נוער בסיכון ובמצוקה (מס'  ;)29ילדים ונוער מתמודדים
עם לחץ במציאות הישראלית :גישה סלוטוגנית (מס'  ;)31נוער 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'  ;)36לקויות למידה והפרעות קשב :תאוריה ,מחקר ומדיניות (מס' )39

✂-----------------------------------------------------------------לכב' עמותת "אפשר" ,ת"ד  53296ירושלים 91531

לבירוריםmgilat@efshar.org.il 02-6728905 :

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


גיליון מס' ( 46–45או אחר) :גיליון מס'_____ (  ₪ 40מחיר לסטודנט )₪ 30 :מס' עותקים _______



מנוי שנתי ₪ 80 :לשנה .לשנים( 2018  :מס'(( 2019  __ )48 –47מס'__ )50–49



 10גיליונות בנושאים ייחודיים ( ₪ 50 + ₪ 300 )39 ,36 ,35 ,33 ,31 ,29 ,28 ,26, 23, 21דמי משלוח .סה"כ₪ 350 :



מחיר מיוחד לרוכשי מנוי ₪ 25 :לגיליון – ברכישת כל הגיליונות 44 –1
[סה"כ  38גיליונות 3 :גייונות כפולים ומס'  3 ,2ו 25-אזלו] ₪ 50+₪950 :דמי משלוח סה"כ ) ₪ 1000
_________________________ שם ארגון __________________________

שם המזמין
כתובת למשלוח

______________________________________________________________________

טלפון __________________________

תשלום:

דואר אלקטרוני__________________________ :

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

