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ך ו נ י ח ו ה  ח ו ו ר י  ת ו ר י ש ח  ו ת י פ ל ה  ת ו מ ע קול קורא
 לפרסום מאמרים בגיליון מיוחד של כתב העת 
"מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית" בנושא: 

תרבות הפנאי של ילדים, נוער וצעירים בישראל 
 עורכים-אורחים: 

 ד"ר טלי היוש, המכללה האקדמית בית ברל
 ופרופ' מאיר טייכמן, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, 

אוניברסיטת תל-אביב והמכללה האקדמית בית ברל

השדה  מן  ומאמרים  עדכניים  מחקרים  עיוניים,  מאמרים  להציע  וכותבים  כותבות  מזמינים  אנו 
המציגים פיתוח תכניות והערכתן, לגיליון מיוחד של כתב העת "מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית", 
שיוקדש לסוגיות בנושא תרבות הפנאי בקרב ילדים, נוער וצעירים בישראל. יתקבלו גם מאמרים 

העוסקים במדיניות החברתית ובהיבטים קהילתיים בתחום.

מטרת החוברת המיוחדת לאפשר לחוקרים ולאנשי מעשה להציג את העשייה העיונית, המחקרית 
והיישומית בתחום זה בפני כל המעורבים בו בישראל: העוסקים בחינוך וברווחה, נותני שירותים 

ונושאי תפקידים מנהליים.

ההשתתפות בעיסוקי הפנאי הולכת ומתרחבת במאה העשרים ואחת. פעילות הפנאי מקיפה את 
כל מעגל החיים - ילדים, בני נוער, צעירים ואף מבוגרים ובני הגיל השלישי משתתפים בפעילויות 
ידי מערכות ציבוריות, כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וארגונים  הפנאי המוצעות הן על 

וולונטריים, והן על ידי מסגרות פרטיות. 

נמצאת  היא  אך  והחברה,  הפרט  בחיי  הפנאי  של  לחשיבותו  המודעות  עלתה  האחרונות  בשנים 
עדיין בחיתוליה. סוכני הִחברות החלו להכיר בחשיבות השתתפותם של ילדים, בני נוער ומבוגרים 
בעיסוקי פנאי "רציניים" בכלל ובחשיבות החינוך לפנאי בפרט. השתתפות זו עשויה לתרום לשיפור 

איכות חייו של הפרט מן הבחינות האישית, החברתית, הלימודית והערכית. 

המועד האחרון להגשת המאמרים לשיפוט: 31 בינואר 2018. הגיליון יצא לאור בשלהי 2018.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לעורכים-האורחים של גיליון מיוחד זה:
talih@beitberl.ac.il  ד"ר טלי היוש, דוא"ל

teichma@post.tau.ac.il פרופ' מאיר טייכמן, דוא"ל
mgilat@efshar.org.il :את המאמרים יש להעביר למערכת "מפגש" - מרים גילת, דוא"ל

הנחיות לכתיבת מאמרים מצויות בקישור: הנחיות כתיבה ל״מפגש״. 
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 לפרסום מאמרים בגיליון מיוחד של כתב העת 

מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית בנושא: 

מניעת אבדנות בקרב מתבגרים
 עורכים-אורחים: 

פרופ' ענת ברונשטיין קלומק, בית הספר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה
ופרופ' גיל זלצמן, מרכז לבריאות הנפש גהה והפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב

התאבדות היא סיבת המוות השנייה בשכיחותה בקרב מתבגרים בישראל כיום, אך זהו גורם הניתן למניעה. 
ניסיונות אבדניים נפוצים במיוחד בגיל ההתבגרות. אבדנות במתבגרים כוללת הן מחשבות אבדניות והן 
על  )מחשבות  הנע ממחשבות אבדניות פסיביות  רצף  על  נמצאות  התנהגות אבדנית; מחשבות אבדניות 
אבדנית  התנהגות  ותכנית;  כוונה  שיטה,  לכלול  עשויות  אשר  אקטיביות,  אבדניות  מחשבות  ועד  מוות( 
אחרים,  ידי  על  הופסקו  או  בעצמו  הפסיק  שהמתבגר  אבדניים  ניסיונות  אבדניים,  בניסיונות  מתבטאת 
אשר  אבדנית  לא  עצמית  פגיעה  של  התנהגויות  של  רחב  טווח  גם  קיים  והתאבדות.  מקדימה  התנהגות 

עלולות להיות קשורות לאבדנות. 

הישראלי  לקורא  להביא  היא  חינוכית-סוציאלית"  לעבודה  "מפגש  כתב העת  המיוחד של  הגיליון  מטרת 
זה  בגיליון  לכלול  מתכננים  אנו  נוער.  בני  בקרב  אבדנות  של  בהבנה  חדשות  מגמות  המשקפים  מחקרים 

מאמרים מחקריים, תוך התייחסות לשישה תחומים עיקריים:

א. גורמי סיכון וחוסן אינדיווידואליים, בין-אישיים, משפחתיים וחברתיים באבדנות בני נוער

ב. מניעת אבדנות בקרב בני נוער 

ג. הערכת סיכון אבדני של בני נוער

ד. מחקרים מבוקרים על גישות טיפוליות בבני נוער אבדניים ותוצאותיהן 

ה. פגיעה עצמית לא אבדנית והקשר שלה עם התנהגות אבדנית 

ו. בני משפחה שיקיריהם התאבדו

חוקרים ואנשי שטח בתחומי הטיפול, הבריאות, החינוך והרווחה העוסקים בנושאים שנוגעים לאבדנות 
בני נוער, מוזמנים בזאת לשלוח מאמרים המבוססים על מחקרים אמפיריים, כמותיים ואיכותניים וכמו כן 

סקירות ספרות שיטתיות של סוגיות מסוימות בתחום. המאמרים יעברו תהליך שיפוט עמיתים, כמקובל.

מועד אחרון להגשת המאמרים: 31 בדצמבר, 2017.
המועד המתוכנן להוצאת הגיליון המיוחד: דצמבר 2019. 

 mgilat@efshar.org.il :את המאמרים יש לשלוח למערכת "מפגש" - מרים גילת, דוא"ל
 mgilat@efshar.org.il :בשאלות ולקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למערכת מפגש, טל. 02-6728905 דוא"ל

bkanat@idc.ac.il :ולפרופ' ענת ברונשטיין קלומק, דוא"ל
הנחיות לכתיבת מאמרים מצויות בקישור: הנחיות כתיבה ל״מפגש״ 
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רשימת שופטים 
 )2016-2015(

תרומתם  והקפדנית.  המסורה  עבודתם  על  המאמרים  לשופטי  מודה  "מפגש"  מערכת 
נעשית בהתנדבות, בנדיבות, בהשקעה רבה ובמקצועיות. 

ד"ר סארה אבו-כיף

פרופ' רבקה איזיקוביץ'

פרופ' מיכל אל-יגון

פרופ' עפרה אנסון

ד"ר טל ארטן-ברגמן 

ד"ר ירון אריאל 

פרופ' נחמי באום

ד"ר משה בן סימון

פרופ' רמי בנבנישתי

 פרופ' ארנה 

בראון-לבינסון 

ד"ר אטי ברנט

ד"ר רות ברקוביץ'

פרופ' איציק גילת 

פרופ' עמנואל גרופר 

פרופ' רחל דקל

פרופ' אירית הרשקוביץ

פרופ' עמי וולנסקי

פרופ' זאב וינשטוק 

ד"ר ח'אולה זועבי

פרופ' ענת זעירא

 פרופ' מונא 

חורי-כסאברי

ד"ר אורית חצרוני

פרופ' מאיר טייכמן 

ד"ר גלי טנג'יר-דותן 

פרופ' משה 

ישראלאשוילי 

פרופ' סטיוארט כהן

פרופ' תמר כתריאל 

פרופ' מולי להד

ד"ר נורית לוי 

פרופ' רות לין

פרופ' מיכאל מור 

פרופ' עפרה מייזלס

פרופ' מלכה מרגלית 

ד"ר ריטה סבר

פרופ' ריקי סויה

פרופ' ורד סלונים-נבו

 פרופ' שלהבת 

עטר-שוורץ

ד"ר יעל פויס

פרופ' עינת פלד 

ד"ר רונית פלד 

ד"ר לטם פרי

פרופ' ברברה פרסקו 

ד"ר אביטל קאי צדוק

ד"ר מיכל קומם

פרופ' שלמה קניאל

פרופ' דניאלה קרמר-מור

ד"ר דפנה רבן 

 פרופ' דורית 

רואר-סטריאר

פרופ' גידי רובינשטיין 

פרופ' שלמה רומי 

ד"ר לירן רזינסקי

ד"ר רבקי ריב"ק 

פרופ' שונית רייטר

ד"ר אביהו שושנה

ד"ר גיא שילה 

פרופ' ציפי שכטמן 

פרופ' מיכל שמאי 

פרופ' שמואל שמאי 

פרופ' מיכל מחט שמיר 

פרופ' מירי שרף 
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דבר העורכת
הצלחה  סיפורי  האושר".  אל  ביותר  הקצרה  "הדרך  הוא  הצלחה  מסיפורי  לימוד 

לעשות  הקורא  שעל  כל  בעייתיים.  למצבים  או  לסוגיות  מיטביים  פתרונות  מציגים 

הוא להתעלם מההקשר ולשקול את מידת ההתאמה של הפתרונות המוצעים למקרה 

המעסיק אותו. היוריסטיקה נקייה. 

זו  במיוחד מתגמל ללמוד מסיפורים כאלה המתרחשים בנסיבות מאתגרות, כמו 

עטה  פרי  הראשון,  במאמר  המובא  בפריפריה,  המדעי-טכנולוגי  בחינוך  הצלחה  של 

הימצאות  בפריפריה לבין  וטכנולוגיה  במדעים  מצוינות  בין  הזיווג  ששון.  עירית  של 

המשאבים הנחוצים לשם כך איננו מובן מאליו. סיפור ההצלחה הוא סוף הדרך. צריך 

לשאוף אליו, ליצור את התנאים למימושו, ובעיקר להאמין בהיתכנותו.

הצלחה,  סיפור  מתאר  בכרך,  ובלהה  חי  יוסף  יעל  מאת  האחרון,  המאמר  גם 

והתנגדה  טראומטי  סוד  עם  שהתמודדה  במתבגרת  קשה  פרטני  בטיפול   - והפעם 

יצירתיים  בכלים  שימוש  באמצעות  הושגה  המפנה  נקודת  התרפויטית.  להתערבות 

וחדשניים - וידאו-תרפיה וסינמה-תרפיה.

בני  בקרב  אלימות   - כאוב  בנושא  מטפלים  והשלישי  השני  המאמרים 

את  מנתחים  גומפל  ותומס  לוי  מיכל  שונות.  ראייה  מזוויות   - הספר  בבית  נוער 

הספר.  בבתי  תוקפנות  לתקריות  מהצד  הצופים  נוער  בני  של  התגובה  אפשרויות 

המאמר  הספר.  בית  וסוג  גיל  מגדר,  פי  על  התגובה  בהבדלי  דיון  כדי  תוך  זאת 

זה  והמדויק של סוגי קהלי הצופים: מה  מעורר שאלות שהן מעבר לפילוח המדעי 

אומר עלינו כחברה? מה אומרת העובדה - שרק הצעירים ביותר בין המשתתפים 

דווקא את  עודדו  מגדר ממשי,  ללא הבדל  יותר,  הבוגרים  ואילו  הזדהו עם הקרבן, 

התוקף - על דרכי הִחברות שלנו? 

בין  הגומלין  יחסי  אחר  מתחקה  לפידות-לפלר  ונעם  דולב-כהן  מיכל  של  מאמרן 

אקלים הכיתה ובין האקלים בקבוצת הווטסאפ הכיתתית שבה משתתפים המחנך או 

המחנכת. זאת כדי לבחון את פוטנציאל הכלי הווירטואלי, המאפשר העברת מסרים 

המאמרים  משני  הקבוצה.  חברי  בין  למנוע אלימות  וכדי  א-פורמלי,  בהקשר  מידיים 

כפי שציינתי  עודנה ארוכה.  זו  סוגיה קשה  אנו למדים שהדרך אל ההצלחה בפתרון 

קודם, אין לנו אלא להמשיך לחתור אליה ולהאמין בהיתכנותה.

ההישגים  את  בוחן  כאהן-סטרבצ'ינסקי  ופאולה  סימון  בן  ברכי  של  מאמרן 

יורדות  המחברות  במפת"נים.  החינוכית-טיפולית  התכנית  יישום  של  והאתגרים 

של  השירות  אוכלוסיית  של  המורכבים  בצרכים  הטיפול  של  הבעייתיות  לעומק 

מסגרת זו ומציגות תיאור מערכתי של אופן פעולתה.

במדור "עמדה" מביאים עמנואל גרופר וענת זעירא נייר עמדה מתורגם לעברית 

לקוראי  רב  עניין  בעל  שהוא  בפנימייה,  וטיפול  לחינוך  בין-לאומיים  מומחים  של 

"מפגש". נייר העמדה דן בתהליכים ומגמות בחינוך פנימייתי בעולם. בדברי הפתיחה 

העמדה  נייר  לכתיבת  הרעיונית  התשתית  את  המחברים  שני  משרטטים  המעמיקים 
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פסיכיאטרים  קבוצת  מצד  הפנימייתי  החינוך  על  ביקורת   - הקשרו  הבין-לאומי; 

בשנת  התפרסם  אשר  הסכמה  במסמך  שקבעו  הילד,  התפתחות  בתחום  ומומחים 

2013, שכל סוג של הסדר פנימייתי קבוצתי מהווה בהכרח פגיעה בהתפתחות הילד. 

של  ספרה  את  סוקר  פלום  חנוך  הגיליון:  את  חותמות  ספרים  שני  של  סקירות 

סוקרת  לוי  ונורית   The caring motivation: An integrated theory מייזלס:  עופרה 

את ספרו של ארנון לויתן: "חתירה אל העצמי: הפסיכותרפיה ההומניסטית של קרל 

רוג'רס".

ייחודיים בעריכתם  גיליונות בנושאים  ומה בעתיד? "מפגש" ממשיך במסורת הפקת 

של אורחים-עורכים. הראשון מביניהם, שמתוכנן גם הוא לצאת לאור ב-2017, הוא 

ויישום",  טיפול  בין תאוריה,  בדיאלוג  נרטיבים מעצבים  מוקדמים:  ילדות  "זיכרונות 

יעסקו  הנוספים  הגיליונות  לשעבר.  "מפגש"  עורך  המנחם,  אמיתי  ד"ר  של  בעריכתו 

נוער  ילדים,  של  הפנאי  "תרבות   - האחד  העת:  כתב  של  הדעת  בתחומי  כן  גם 

 - והאחר  טייכמן,  מאיר  ופרופ'  היוש  טלי  ד"ר  של  בעריכתם  בישראל",  וצעירים 

"מניעת אבדנות בקרב מתבגרים", בעריכתם של פרופ' ענת ברונשטיין קלומק ופרופ' 

גיל זלצמן. הנכם מוזמנים לעיין ב"קול קורא" המתפרסם כאן ולתרום מפרי עטכם.

קריאה מהנה, 

רבקה איזיקוביץ', 

עורכת ראשית
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רשימת משתתפים
ד"ר בלהה בכרך, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, 

האוניברסיטה העברית בירושלים

ברכי בן סימון )M.A(, חוקרת במרכז אנגלברג לילדים ולנוער, מכון מאיירס-ג'וינט-
ברוקדייל 

פרופ' תומס גומפל, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' עמנואל גרופר, בית הספר לחינוך וחברה, הקריה האקדמית אונו 

ד"ר מיכל דולב-כהן, החוג לייעוץ, המכללה האקדמית לחינוך אורנים

האוניברסיטה  חברתית,  ולרווחה  סוציאלית  לעבודה  הספר  בית  זעירא,  ענת  פרופ' 
העברית בירושלים; ראש מחקר והערכה במכון חרוב

יעל יוסף חי )M.S.W(, עובדת סוציאלית קלינית

ולנוער,  לילדים  אנגלברג  במרכז  בכירה  חוקרת   ,)M.A( כאהן-סטרבצ'ינסקי  פאולה 
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל 

ד"ר מיכל לוי, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים; המכללה האקדמית 
לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר נעם לפידות-לפלר, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בריטיש קולומביה, וונקובר, 
קנדה; החוג לחינוך מיוחד, המכללה האקדמית לחינוך אורנים

ד"ר עירית ששון, החוג לחינוך, המכללה האקדמית תל-חי; מכון שמיר למחקר

סקירות ספרים

ד"ר נורית לוי, פסיכותרפיסטית; מכללת בית ברל )לשעבר(

פרופ' חנוך פלום, החוג לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


