
 

 1 
  

 קול קורא להגשת הצעות לסקירת ספרות

 : ההשפעה ודרכי עבודהעם עיוורון או לקות ראייהילד התפתחות הרגשית אצל 

 

 רקע  

עמותת אלי"ע נוסדה במטרה לספק שירותים מקצועיים, איכותיים וחדשניים, לקידום ילדים עם עיוורון 

 ומסגרות נוספות.ולקות ראייה ושילובם במסגרות חינוך 

WWW.ELIYA.ORG.IL    , סרט קצר -עמותת אלי"ע 

לי"ע הינה העמותה היחידה בארץ הנותנת מענה לילדים בגיל הרך עם לקות ראייה או עם עיוורון. א

מרכזיים בפריסה ארצית ) פ"ת, רחובות, ירושלים, חיפה וב"ש( ומספקת מסגרת של  5העמותה פועלת ב 

 . 6יות ליוויי למשפחות החל מגילאי לידה ועד גיל מעון יום שיקומי ותוכנ

הבסיס לעשייה שלנו היא ההבנה העמוקה כי הראייה משפיע על כל תחומי התפתחות הילד, היא החוש 

 המארגן שדוחף אותנו לקשר עם הסביבה מגרה את הסקרנות ודרכו אנו קולטים ומבינים את העולם. 

טיפול מיוחד ואישי בשנות חייהם הראשונות. הטיפול הייחודי  ילדים עם עיוורון ולקויות ראייה דורשים

התמצאות, פיתוח ופיצוי חושי, מוכנות  -מאפשר להם לפתח מיומנויות בתחומי ניידות, אוריינטציה לסביבה

 לברייל ועוד...

. הספרות הרגשיתתפתחות הההתפתחות כולל ה ל היבטיידוע שלקות ראייה בגיל הרך משפיע על כל

 בנושא זו, במיוחד בגיל הרך, איננה מרוכזת וזמינה להורים, גננות ויתר אנשי מקצוע.

 

 תיאור הסקירה המבוקשת 

סקירה תכלול ספרות מקצועית מהארץ ומהעולם העוסקת בסוגיה זו. הסקירה תתייחס לגישות תאורטיות ה

להיבטים הרגשיים  ,לממצאי מחקרים, למאמרים ולסקירות מתודולוגיות. בסקירה תהיה התייחסות

 לקות ראייה/עיוורון יושם דגש על נקודת מבטו של הילד  .  המופיעים בשלוהפסיכולוגיים 

עם בגילאים שונים, השוני בין ילד  ייהלקות הראת השפעהסקירה תענה בין היתר על השאלות הבאות: 

יש לבחון אם נעשו מחקרים ובחנו שפעתם על היבטים רגשיים ופסיכולוגים. בהלקות ראייה, עםוילד  עיוורון

 השפעתם של שיטות טיפוליות שונות בנידון.את הדמיון או הבדל הזה, האם נבדק 

  

לבסוף יש לכלול סקירה מתודולוגית שתאפשר ללמוד כיצד נבחנו שאלות אלו במחקרים שונים בעולם 

)מערכי המחקר, מדגם, כלים וכדומה( .מידע זה יסייע לנו בבניית מחקר עתידי בנושא התפתחות הרגשית 

 .של הילד העיוור או לקות ראייה וטיפול בו

 

 

http://www.eliya.org.il/
http://youtu.be/_bjPHlvwTW8
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  היקף הסקירה ומרכיביה

הסקירה המבוקשת תכלול, בין היתר, את הגדרת הסוגיה ומושגיה המרכזיים ואת הגישות העיקריות 

, ברווח כפול. 12, גודל Ariel, פונט Wordבספרות המקצועית ובמחקר ודיון בהן. הסקירה  תוגש בפורמט 

מחקריים,  הסקירה תכלול תקציר מנהלים. כמו כן תצורף רשימה ביבליוגרפית ובה גם פרסומים שאינם

  רשימת אתרי אינטרנט רלוונטיים שנעשו לשם איסוף הנתונים. 

חוקרים סטודנטים, אנשי מקצוע מהתחום ומידענים המעוניינים להגיש מועמדות לכתיבת הסקירה 

מתבקשים להגיש הצעה ולהציג מסמכים המעידים על עמידתם בתנאי הסף המתוארים להלן ,שלפיהם 

   תיבחן מועמדותם.

שייבחר לביצוע הסקירה יגיש אותה לפני תום מועד ההתקשרות  ובהתאם לאבני הדרך שנקבעו החוקר 

בלוח הזמנים, לשם בדיקת השירות ובחינה אם הסקירה עונה על כל הסעיפים שנוסחו בקול הקורא. על 

החוקר תהיה החובה לתקן את הסקירה לפי ההערות שיינתנו, להשתתף בפגישת ביניים ולהציג את 

 ים במפגש סיכום. הממצא

 

 תנאי סף 

המציע יהיה לפחות בעל תואר ראשון או סטודנט לתואר שני בתחום רלוונטי או מידען בעל  –השכלה  •

 .תואר ראשוןתעודת הסמכה מגוף מוכר עם עדיפות ל

 המציע יהיה בעל יכולת מוכחת בכתיבה מדעית.  –ניסיון בכתיבה מדעית  •

עדיפות תינתן למועמד שיש לו פרסומים המציע פרסם לפחות שני פרסומים בתחומים דומים לנושא  •

 ולהדגיש בה את הפריטים המצביעים על בקיאותו של המציע בנושא שבנדון  . 

יש להגיש קורות חיים של המציע, תעודות המעידות על  –אסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף 

 השכלתו ורשימת פרסומים שבה מודגשים הפריטים המעידים על בקיאות המציע בנושא שבנדון  . 

 

 הצעת עבודה

יש להגיש הצעת עבודה שאורכה לא יעלה על שני עמודים ברווח כפול ותכלול בין היתר תמצית הצעה  

(abstract לעבודה זו וכן ) שיטת עבודה מוצעת בהתאם למרכיבי הסקירה העיקריים שפורטו לעיל. הצעת

 העבודה תכלול הערכת העלות )הצעת מחיר( והשעות הנדרשות לביצוע העבודה.

 ניתן לפנות לשאלות ולהעברת את הצעת העבודה ליעל ראוך, מנהלת הדרכה ופיתוח בעמותת אלי"ע

 Yael@eliya.org.il   7179409-03  
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 לוח זמנים :

 תכנון הפרויקט -פגישת עבודה-יציאה לדרך .1

 דיווח ראשוני כעבור שבועיים .2

 סיכום ראשוני בכתב כעבור חודש מהתחלת הפרויקט .3

 תוצאה סופית תוגש עד חודשיים מתחילת העבודה .4

 

 החוקרהערה: במהלך הפרויקט יש צורך לעדכונים שותפים עם 

 

 פרסום הסקירה 

הסקירה תופיע באתר האינטרנט של עמותת אלי"ע וכן תודפס בחוברת אחת מסדרת מסמכי המדיניות 

היוצאים לאור מטעם אלי"ע. שם הכותב או הכותבת יופיע בסקירה, אך זכויות היוצרים תהיינה של עמותת 

 כתב עת שפיט.אלי"ע. עם זאת ,תישמר לחוקרים הזכות להגיש את הסקירה לפרסום ב

 


