
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  חדשות, עדכונים ועוד! –שלם ברשת    

 04/08/16,  ותשע"   בתמוז 'כט,   7גיליון מס' 

 ואילך 2016 מאי מחודש שהחלו -  שלם קרן של פיזיים לפרוייקטים תשלומים נהלי שינוי על הודעה

 

 .₪ 200,000 -מ הכוללת שעלותם וציוד שיפוץ, במקרים של פרוייקטי בניה למעט  מקדמות יועברו לא – 2016 אפריל מחודש הנהלה החלטת פ"ע

 

עבור פרוייקטים של בניה הנוהל ימשיך כפי שהיה עד היום : לאחר קבלת צו התחלת   .כספי המענקים יועברו בהתאם לקבלת אסמכתאות על ביצוע בפועל

 .עבודה והסכם עם הקבלן

 

 לחץ כאןמעלה מסלול הלהנחיות המעודכנות לפרוייקטים מסוג                לחץ כאןרגיל מסוג המסלול ה להנחיות המעודכנות לפרוייקטים               

 

 

 

 התפתחותית שכלית המוגבלות תחום לחקר למענקים בקשות להגשת קורא קול 

   2017 לשנת

הועדה למחקר של קרן שלם מודיעה בזאת על האפשרות הניתנת לחוקרים או גופים, 

לסטודנטים לתואר שני או שלישי, להגיש הצעות מחקר בתחום המוגבלות השכלית 

בלות שכלית התפתחותית המקדמות את הידע, הטיפול ואיכות החיים של האדם עם מוג

.והסובב אותו התפתחותית   

 להנחיות המפורטות להגשת הצעות לחץ כאן

 

 

 

 

  עם ישירים באנשים מטפלים בקרב האכלה מטלת שיפור
 התפתחותית שכלית מוגבלות

 
 עם באדם לטיפול האגף עם בשיתוף שלם קרן של ובמימונה ביוזמתה נעשה זה מחקר

 .התפתחותית שכלית מוגבלות
 

המחקר בוצע מתוך רצון לשפר את איכות התפקוד ושביעות הרצון של המטפלים בעת 
ביצוע מטלת האכלה. על מנת לקבל תמונה רחבה ככל האפשר בוצעו תצפיות 

חווייתיות אנתרופולוגיות בעת ההאכלה, ראיונות עם מנהלי המסגרות וקבוצות מיקוד 
 .בקרב מטפלים, הורים למקבלי השירות ובקרב אנשי טיפול ממקצועות הבריאות

 
 לחץ כאן  בשפה העברית והערביתתקציר מנהלים של המחקר נמצא באתר הקרן 

 
 

 לאנגליה שלם קרן של לימודי סיור ! משלנו יותר לא אבל  - ירוק השכן של הדשא
 

 ברשויות החברתיים והשירותים הרווחה במחלקות ה"מש תחום ומרכזי מנהלים, סים"עו  20

 והשלטון החברתיים והשירותים הרווחה משרד,  שלם קרן נציגי עם יחד והאזוריות המקומיות

 שלם שקרן השנייה הפעם זוהי.  השנה יוני בחודש שנערך באנגליה לימודי מסיור חזרו המקומי

 .בשבדיה בשטוקהולם 2013 בשנת התקיים הקודם הסיור.  ל"לחו  לימודית משלחת מוציאה

 מקצועית אמירה מהווה במשלחת להשתתף, שטח עובדי, סים"לעו והאפשרות ההזדמנות

 עם לאנשים והסיוע הטיפול נושא. מגיעים הם מהן והרשויות עצמם העובדים כלפי משמעותית

 השילוב. ואישיים מקצועיים משאבים הדורש מאתגר תחום הינו  משפחותיהם ובני  שכלית מוגבלות

 בלתי והיכרות ללמידה הזדמנות היווה, שונים חברתיים מגזרים של נציגות של במשלחת הייחודי

 הרווחה תחום ומנהלת הרווחה ממשרד בקהילה ה"מש שרות מנהלת של והשתתפותן אמצעית

 לחץ כאןלהמשך הכתבה      .  שלהם את תרמו המקומי השלטון במרכז

 

 

 

 

 

מפגש סיעור מוחות ייחודי בנושא חווית ההאכלה של  
   שכליתאנשים עם מוגבלות 

 בבית דורון ברמת גן 14/07/16 -שנערך ב 

 בנושא שנעשה מחקר יישום ממהלכי חלק הינו המפגש
 בממדיםוהוא נעשה בפורמט שולחנות עגולים שעסקו 

שונים הקשורים להאכלה שעלו מהמחקר : רכות 
וחיוביות, קשר אישי, מעורבות, האוכל כאירוע חברתי 

 .ולימודי, הנאה ועוד

התוצרים של המפגש יובילו להמלצות ליישום במסגרות 
בהם מואכלים אנשים עם מוגבלות שכלית מתוך רצון 
להקל על הצוותים המטפלים ועל האנשים המקבלים 

 .שירות

 Aware ממכון אשר מלכה' גב הנחתה פגשהמ את
 .המחקר את ביצעה גם אשר

את המחקר ותהליכי יישומו מלווים נציגי השירות 
 .בקהילה והאגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית

  לפרטים נוספים לחץ כאן

http://kshalem.org.il/pages/item/380
http://kshalem.org.il/pages/item/374
http://www.kshalem.org.il/
http://kshalem.org.il/pages/item/1243
http://www.kshalem.org.il/
https://www.facebook.com/kerenshalemm/
http://www.kshalem.org.il/
mailto:general@kshalem.org.il?subject=תגובה לניוזלטר שלם ברשת
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1166
http://kshalem.org.il/pages/item/698
http://kshalem.org.il/pages/item/1300
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1166
http://kshalem.org.il/pages/item/1281


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ידע שלם" יום עיון ראשון להצגת מחקרים שנערכו " 

 קרן שלם ה שלבסיוע

בחודש יוני השנה נערך לראשונה יום עיון מיוחד 

להצגת מחקרים בהם תמכה קרן שלם. יום העיון, 

התקיים  ,הראשון שמקיימת הקרן בתחום המחקר

במרכז שיתופים שבבית יהושוע והוצגו בו מחקרים 

נבחרים בהם תמכה הקרן ואשר הסתיימו בשנת 

. באירוע השתתפו עשרות אנשי מקצוע, נציגי 2015

אקדמיה, חוקרים ואנשי משרדי הרווחה והשירותים 

  .החברתיים והחינוך

 לחץ כאןלכתבה המלאה 

 לחץ כאןלמצגות וצילומי ההרצאות 

 לעיון בחוברת אסופת תקצירי המחקרים 
 בשלושת השפות לחץ כאן

 נוספים מחפשת זמרים " מעבר לקול"להקת               אחת! להקה –שתי קהילות 
 

אם אתם אוהבים לשיר ורוצים להיות שותפים בפרויקט שירה מקצועי עם רעיון חברתי, בואו אלינו 
 לאודישן.

מסגרת מוסיקלית מקצועית לזמרות וזמרים מהקהילה המיוחדת מציעה  "מעבר לקול"להקת 
חזרות שבועיות והופעות במהלך השנה, לימוד שירה בקבוצה  הפעילות כוללת .והקהילה הרחבה

 ופיתוח מיומנויות שמיעה וקצב.
 

קרן שלם מסייעת במימון הפרויקט בשנתו השנייה בשיתוף עם אגף הקרנות של הביטוח הלאומי 

 ואגף מש"ה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 ה.את הפרויקט מלווה צוות מקצועי בתחומי המוסיקה והחבר

 לפרטים נוספים:

 052-2304979יוזם ומנהל הלהקה אורי שחר 

 

 

 

 

 

 

 
למקצועות חמרים מקצועיים מיום האוריינטציה 

 הבריאות בתחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית

   במרכז שיתופים בבית יהושוע 01.03.16 -שנערך ב

 

מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, אחיות, וקלינאי 
תקשורת עובדים במסגרות היום של אנשים עם מש"ה 

לא תמיד בעלי רקע בתחום המוגבלות הם בקהילה, אך 
 השכלית.

לתחום ולעודד הישארותם בו, חברו על מנת לחברם 
יחד יחידת הבריאות באגף מש"ה וקרן שלם להפקתו 

:  של מפגש עבודה מקצועי ראשון מסוגו  

אוריינטציה לתחום מוגבלות שכלית התפתחותית 

 .לצוותי מקצועות הבריאות במסגרות היום בקהילה

 לכתבה המלאה לחץ כאן 

 לקריאת החמרים והמצגות לחץ כאן

הפעלה  מיומנויותפרויקט סיום קורס  
, מחוז 2016בתחומי העשרה ופנאי, מאי 

   צפון
 

לאחרונה הסתיים במחוז צפון קורס 
"מיומנויות הפעלה בתחומי העשרה ופנאי", 

ע"י מכון מגיד, הקורס בוצע עבור קרן שלם 
.בריכוזה האקדמי של גב' רונית סנפיר  

במסגרת הקורס רכשו המשתתפים ידע 
תיאורטי וכלים מעשיים בתחומי העשרה 

במגוון נושאים, וכל משתתף נדרש    ופנאי
.לפרויקט סיום  

 
רוחמה חקי, פאני סלמן פרויקט הסיכום של 

צוות מדריכות סביבה תומכת , ותמרה מן

עסק  כולן מטירת הכרמל ומדריכה מהמע"ש,

  בבניית תיאטרון בובות והפעלתו. 

 לחץ כאןלעיון בפרויקט הסיום המלא : 
 
 

 
   תראו אותי!

תוכנית להגברת המודעות להופעה החיצונית של אנשים עם 

 מש"ה

ת לכת ומחוללת לנראותו של אדם, של כל אדם, השפעה מרחיק

פלאים על היחס של העולם כלפיו ועל היחס שלו לעצמו. בפי חז"ל: 

 "כבודו של אדם בגדו " )שמות רבה י"ח(.

 
אנשים עם מוגבלות שכלית מזוהים לא פעם בשל המראה השונה שלהם. הדבר נובע מסיבות 

וכד'; חוסר או של המטפל הישיר במשפחה או במסגרת הדיור  גוונות ביניהן חוסר מודעות אישימ

 הקפדה ועקביות בנושא היגיינה; רצון של המטפלים בהם לגונן עליהם; חיסכון כספי, ועוד.

קרן שלם בשיתוף השירות בקהילה, אגף מש"ה חברו יחד להובלת מיזם ייחודי שמטרתו העלאת 

ירות, בקרב האנשים עצמם הצוותים המודעות לשיפור ההופעה החיצונית של מקבלי הש

והמשפחות, במטרה לעודד הסתכלות שוויונית וכדי לקדם את שילובם במארג החיים החברתי 

 והתעסוקתי, תוך חיזוק דימויים העצמי, חיזוק המסגרת כמקום בעל קוד לבוש הולם.

אישי, יועצת תדמית ומנחת סדנאות תדמית ומיתוג  -מפתחת ומנחת התוכנית היא רותי טרבס

 .  מומחית בתחום ההלבשה בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

 לחץ כאןלכתבה המלאה                                                לחץ כאןלסרטון על התוכנית 

 

http://kshalem.org.il/pages/item/1269
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1298
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1299
http://kshalem.org.il/pages/item/1204
http://kshalem.org.il/pages/item/1205
http://kshalem.org.il/pages/item/1268
https://www.youtube.com/watch?v=-dpJI3-PYxw
http://kshalem.org.il/pages/item/1251


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 יח' הערכה ומחקר של קרן שלם –משולחנה של מכלול 

 

העדפות להקצאת משאבי קרן שלם בעיני מנהלי אגפים  שעסק בהערכתממצאי סקר 

 ורכזי תחום מש"ה ברשויות  

כחלק מתפיסת העולם של קרן שלם הקשובה לצרכי השטח ורואה חשיבות בבחינה 

תפיסתם עצמית מתמדת, פנינו בסקר ייעודי למנהלי אגפים ברשויות לצורך בירור 

.ועמדתם בנוגע לאופן בו יש להקצות משאבים לתחומי העשייה השונים  

מטרת הסקר הייתה לשמוע את קולם של השותפים ולבחון האם קיימת הלימה בין צרכי 

.השטח וחלוקת המשאבים לבין תחומי העשייה של הקרן  

 2013סקר זה הינו אחד התוצרים של תהליך החשיבה האסטרטגי שקיימה הקרן בשנת 

   .שעסק הערכת תרומת קרן שלם בתחומי פעולתה לסקר קודםוהוא מצטרף 

 .הנכויות לכלל הקרן בהרחבת שעלה הצורך הינם והבולטים המעניינים הממצאים אחד
 מתקשר ובנוסף האוצר ומשרד המקומי השלטון של בטיפולם כעת נמצא זה נושא

 .החברתיים והשירותים הרווחה משרד של המוגבלויות מנהל הקמת למהלכי
 

 הנהלת הקרן דנה בממצאי הסקר והתוצאות יבואו לידי ביטוי בתחומי הסיוע של הקרן.

 לחץ כאןלדו"ח הממצאים המלא       כאן לחץ לתקציר המנהלים של הסקר 

 

 

 ואחרי לפני ה"מש עם אנשים כלפי עמדות

 קרן עם בשיתוף שניתנו בקורסים השתתפות

 ה"תשע בשנת שלם

האגף , רן שלם בשיתוף עם השירות בקהילהק

לטיפול באדם עם מש"ה, יוזמים ותומכים בקורסים 

שונים, המכוונים להקנות לאנשי מקצוע בתחומים 

לעתיד או בהווה ידע ממוקד אודות צרכים ומענים 

.אפשריים של אנשים עם מש"ה בתחום עיסוקם   

הערכה זו באה לבחון את יעילות העשייה בערוץ 

זה תוך התמקדות בנושא של שינוי עמדות ביחס 

לאיכות חייהם של אוכלוסיית האנשים עם מש"ה, 

.ות בקורסים אלובעקבות השתתפ  

 לתקציר המנהלים של ההערכה לחץ כאן

 לדו"ח הממצאים המלא לחץ כאן

 

 
 מרכזי יום טיפוליים סיעודיים לאנשים עם מש"ה , למנהלי ISO 9001 תקן פ"ע האיכות לניהול המארז של המקוונת המהדורה

 

  לשיפור להביא מנת על והדרגתי יעיל יישום לארגון מאפשרת אשר איכותי לניהול מודרנית גישה היא התקן גישת

  המסופק השירות איכות של מתמיד לשיפור להביא נועד התקן. הארגון פעילויות מכלול של משמעותי

 .ISO 9001 לתקן המרכז התעדת את להביא הנחוץ כל את המכיל זה מארז במרכזי היום הטיפוליים סיעודיים. 

 

 בקישור המצורףקרן שלם שותפה בייזום ובמימון יצירת המארז.                        פרטים נוספים 

 

 

ה, משרד "מש עם באדם לטיפול האגף של המחודש האתר לאוויר עלה

 הרווחה והשירותים החברתיים.

 

:  כגון שונים בנושאים למשפחות ומגוון נרחב מידע בתוכו מרכז האתר

 .  ועוד תמיכה מערכי, עזרים, שירותים, זכויות

 

 לחץ כאןלכניסה לאתר 

    

  התפתחותית שכלית מּוגּבלּות עם באדם לטיפול ותכניות שירותים אוגדן

  עם מש"ה של האגף לטיפול באדם

 

 העוסקים מושגים בתוכו מרכֵּז אשר, בסיסי כלים ארגז מהווה זה אוגדן

 ומציג האגף ידי על הניתנים שירותים סוקר, התפתחותית שכלית במוגבלות

 . באגף המקצוע אנשי של התפקידים תיאורי את

 לעשות יוכל אשר  האגף בעבודת המשתלב חדש מפקח לכל מיועד הוא

 עם לאוריינטציה בנוסף זאת, לתפקיד מהכשרתו כחלק זה באוגדן שימוש

 לחץ כאןלעיון באוגדן המלא     .באגף האחרים המקצוע אנשי

 

 עם באנשים ולמטפלים המשפחה לבני מדריך - בכבוד ולחיות לאכול    

  דמנציה

 

,  והאכילה התזונה בתחום קשיים מופיעים,  מדמנציה הסובלים באנשים

 בשלבים כבר מופיעים אלה קשיים.  למטפלים פשוט לא אתגר המהווים

 .התקדמותה עם מחמירים אך,  המחלה של המוקדמים

  באכילה הקשיים עם ההתמודדות אחת לא

  העיקריים המטפלים את מאוד מתסכלת

 .היום לאורך הארוחות בנושא התארגנות ומצריכה

 

  מענה לתת הצורך התעורר זאת לאור

 משפחה בני של מכבדת להתמודדות ופתרונות

  את המאפיינים האכילה קשיי עם ומטפלים

 .הדמנציה מחלת של השונים השלבים

 

 לחץ כאןלעיון במדריך המלא 

  

 המדריך - העבודה במקום מוגבלות עם אנשים שילוב

   למעסיק המלא

 במשרד בעבודה מוגבלות עם אנשים לשילוב המטה

. ולמנהלים למעסיקים המלא האוגדן את מפרסם, הכלכלה

 עם אנשים ולהעסקת לקליטת חיוני מידע מרכז האוגדן

 .מוגבלות

 במקום שונים מידע מגופי חומר מאוגד בישראל לראשונה

 שעושה, למשתמשים ידידותית בצורה ערוך, נגיש, אחד

 את לאפשר מנת עלרפיקה והג המדיה כלי בכל שימוש

 .ועניין גיוון, קריאה חוויית כדי תוך, המעשי הידע הרחבת

 משרד באתר לקישור, קבוע באופן מתעדכן האוגדן

 .כאן לחץ הכלכלה
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  -שלישית וחדשה לספר מהדורה 

  החיים מעגל לאורך התפתחותית שכלית מוגבלות עם באנשים טיפול
 

 עם אנשים עבור איכותי רפואי טיפול של רחבה סקירה מספק זה ספר

 מעשית גישה במתן מתמקד הוא(. IDD) והתפתחותית שכלית מוגבלות

 עם וכן כללי באופן IDD עם אנשים של ורווחה בריאות נושאי עם להתמודד

 .ספציפיים מאפיינים בעלי אנשים

 מערכת לגבי שונות מנקודות פרספקטיבה לקורא מציע הוא, בנוסף

 לחץ כאןלקריאה נוספת           .העולם של שונים בחלקים הבריאות

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  לשוני בפישוט חוברת? אדמה מרעידת עצמנו על להגן איך

 

 היערכות בנושא וסמלול פשוטה בשפה מידע להנגיש החוברת מטרת

 .אדמה רעידת לקראת

 .אדמה רעידות לקראת כהכנה תרגול גם כולל היא

 

פעולה של הארגונים : האגף לטיפול באדם החוברת הינה פרי שיתוף 

 עם מש"ה, פיקוד העורף, רשות החירום הלאומית, ג'וינט מסד נכויות .

 

 לחץ כאןלעיון בחוברת 

 

  לחץ כאןלעיון במאגר התכנים המונגשים באתר קרן שלם 

 שכלית מוגבלות עם אדם הכנת האם" מוגן להיות זה -מוכן להיות"

 ואת התפקוד רמת את ומעצימה, חירום במצבי החרדה רמת את מורידה

 ?  המשפחתי החוסן

, הציבור לבריאות הספר בית מוסמך לתואר גמר עבודתשושי אספלר, 

רובינשטיין, אונ' תל  זהר ר"ד:  בהנחיית ואסון חירום מצבי לניהול התכנית

  2012אביב 

 

 עם אדם הכנת האם לבחון הינה הנוכחי המחקר של המרכזית מטרתו
 שכלית מוגבלות

 ?  המשפחתי החוסן את ותעצים חירום במצבי החרדה רמת את תוריד
 חייהם איכות לשיפור גבוהה היישומית וחשיבותו בתחומו חלוץ הינו זה מחקר

 .משפחתם ובני התפתחותית שכלית מוגבלות בעלי של
 

 לחץ כאןלקריאת המחקר המלא 

 הלאומי הביטוח של באתר של קרנות חדשים קוראים קולות

קול קורא להגשת הצעות לפיתוח תכניות בנושא "מסוכנות ובריונות 

תכניות התערבות לצמצום והתמודדות עם התופעה בקרב ילדים   "ברשת

 לחץ כאן   ונוער במצבי סיכון

קול קורא לביצוע פעולות התערבות למניעת פגיעות שריר שלד בקרב 

אוכלוסיות העובדים המבצעים עבודה בישיבה ממושכת בשילוב תנועות 

 לחץ כאן  טבעיותגוף קבועות ולא 

   2016 לשילוב רודרמן לפרס קורא קול

 עסקיות חברות או ארגונים חמישהל$ 250,000 יחולקו הפרס במסגרת

 ,וחדשני יזמי באופן פועלים אשר( ארגון לכל$ 50,000)

 .בחברה מוגבלות עם אנשים של שילובם למען

 לחץ כאןלפרטים נוספים 

 אתר כל זכות

 והדרך ישראל תושבי זכויות על ביותר המקיף המידע מאגר הוא זכות-כל

 תוצר הוא המידע מאגר. רווח כוונת וללא בחינם מוגש המידע. למימושן

, מהממשלה מובילים זכויות ומומחי ארגונים עשרות בין פעולה שיתוף של

 .ומהאקדמיה חברתיים מארגונים

 לחץ כאןאתר לכניסה ל

 

 המדינה תקציב ביצועי אחר למעקב חדש אתר
 האזרח להעצמת המרכז ידי על פותח אשר

 

 הביצוע יכולות לקידום הפועל( עמותה) ארגון הוא האזרח להעצמת המרכז

 .הציבורי המגזר של האפקטיביות ולהגברת בישראל הממשל של

 ביצוע נתוני את לשימוש ונוח ידידותי באופן מנגיש התקציב ניצול אתר

 תקציב סעיפי של בדיקה ומאפשר, 2012 ועד 1992  משנת המדינה תקציב

 .       תקנה רמת עד

 לחץ כאןלכתבה המלאה 

 

 ההתנדבות במסגרת מוגבלויות עם צעירים של לשילובם קמפיין -" להזדמנות זכות לי יש"

 

 .אזרחי הלאומי בשירות ולהתפתח לתרום יכולים מוגבלויות עם צעירים גם

  מוגבלויות עם צעירים של שילובם עצם כי מאמין אזרחי - הלאומי השירות לקידום הפורום
 .האבטלה למעגל כניסה ותמנע בעתיד העבודה בכוח השתתפותם את תעלה ההתנדבות במסגרת

 בעלי צעירים משל יותר טוב, לאומי-אזרחי לשירות שהתנדבו מוחלש מרקע צעירים של התעסוקתי האופק כי המוכיח כלכלי מחקר ידי על גם נתמכת זו רהיאמ
 .מהמסגרות אחת באף שירתו לא אשר דומים מאפיינים

 לחץ כאןלכניסה לפורום       לחץ כאןלכניסה לאתר 

 והמועדיםספר החגים 

  ומועדים החגים ספר את להציג גאה קוגניטיבית להנגשה הישראלי המכון
 קוגניטיבית. המונגש( ישראל חגי)

 המידע את ואחד אחד כל לגבי ומספק ישראל ומועדי חגי כלל על מציג הספר
 . המועד אותו לגבי העיקרי

 בייחוד שנבנו סמלים התכנים לצד אשר פשוטה בשפה כתוב המידע כל
 .ופסקה פסקה בכל המרכזיים התכנים של גרפיים ייצוגים ומהווים זה לפרויקט

 
 לחץ כאןלמידע נוסף 
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   הנוער בתנועות מוגבלות עם נוער ובני ילדים להשתלבות התכנית תוצרי

 2016עדכון לשנת  

 

 והשתלבותם הנוער תנועות של היעד מקהל חלק הם מיוחדים צרכים עם לדיםי

 של חומות שוברת האישית ההכרות. החניכים כלל ועל עליהם לטובה משפיעה

 החניכים כלל של התנהגותם על שישפיעו לערכים ומחנכת קדומות ודעות סטיגמות

 .בבגרותם גם מוגבלות עם אנשים כלפי

 

, גוינט -אשלים בהובלת,  2014 בינואר לפעול החלה והחשיבות הצורך הבנת מתוך

 מועצת החינוך משרד, החברתיים והשירותים הרווחה משרד, שלם קרן בשיתוף

 אשר בתנועות חניכים של ההשתלבות לליווי תכנית, נוספים וגופים הנוער תנועות

 .בתנועות מוגבלות עם נוער ובני ילדים של מיטבית השתלבות לעודד מטרתה

 

 העוסקים בשירות העומד רב מקצועי ידע פותח האחרונות השנתיים במהלך

 .בתחום

 

 לחץ כאןלצפייה בתוצרי התוכנית  

 ביותר המקיף והשירותים הזכויות מדריך -" אקימידע"

   2016 לשנת ומשפחותיהם שכלית מוגבלות עם לאנשים

 

 מאגד של עמותת אקים ישראל  והשירותים הזכויות מדריך

 עם אנשים זכאים להם והשירותים הזכויות מכלול את בתוכו

, אבחון תהליכי: כגון בנושאים, ומשפחותיהם שכלית מוגבלות

, תעסוקה, וגמלאות קצבאות, מיוחד וחינוך חינוך, אפוטרופסות

 פי על הניתנים וריםטופ הנחות, חנייה תווי, נגישות, תומך דיור

 .וכדומה חוק

 כיצד המשפחות את ומנחה ברורה בצורה הכתוב מדריךה

 הן להן מהזכויות החל: ונושא נושא בכל שלב אחר שלב לנהוג

 מנת על לפעול יש וכיצד הזכות למימוש התנאים, לקבל זכאיות

 אופן, הבקשה את להגיש יש גורם לאיזה לרבות, לקבלה

 .ועוד לבקשה לצרף שיש המסמכים, הגשתה

 

 לחץ כאןלכתבה המלאה 

 ?  המטפלים המשפחה בבני מטפל מי

 Caregivers Israelמאמרן של רחל לדאני וד"ר איוה חגי ניב מעמותת 

 

 או משפחה בבן ומטפלים תומכים, caregivers -כ משמשים ישראלים וחצי כמיליון

 .זקנה או מוגבלות, מחלה עם המתמודד חבר

 .תשלום כל ללא וזאת וקריירה בית לניהול במקביל, זאת עושים הם

caregiver  וניהול, וקוגניטיבית רגשית תמיכה, מורכב סיעודי טיפול לרוב מספק 

, משפחתי לנטל גם אולם, חיוביות לתחושות מוביל תפקידו. לו ומחוצה בבית הטיפול

 .מורכב וכלכלי תעסוקתי, נפשי, בריאותי

 

 לחץ כאןלמאמר המרתק בנושא זה 

 

 

 עם לאנשים מיני וטיפול ייעוץ מקצוע אנשי להכשרת שנתית דו תכנית נפתחת

   .וזקנה חולי, מוגבלות

 "הדרך לאורך" ומרכז, חיפה אוניברסיטת בשיתוף

 

 תיאורטיים, המרכזיים העקרונות את מקצוע אנשי בפני להציג התכנית מטרת

, האנשים כלל של הצרכים על דגש שימת תוך ,המיניות בתחום בטיפול, ויישומיים

 .והזוגיות המין בתחום מקצועי מענה מספיק קיבלו לא כה שעד אלו גם

, המיני בתחום וטיפול יעוץ, התערבות מיומנויות המשתתפים ירכשו התכנית במהלך

 סוגיות עם יתמודדו המשתתפים, כך בתוך. הדרכה וקבלת מעשית התנסות תוך

 .הוליסטית-מערכתית ובצורה תרבותית-רב בסביבה, מקצועיות ודילמות

 

 אשר, וחינוך ייעוץ, טיפול במקצועות ומעלה ראשון תואר לבעלי מיועדת התוכנית

 הקבלה. זקנה או/ו חולי, מוגבלות עם אנשים עם בעבודה שנתיים לפחות עוסקים

 חץ כאןלפרטים נוספים ל   .אישי בראיון מותנית

 

 "  שכלית מוגבלות"ב בהתמחות מיוחד בחינוך שני תואר

 לחינוך המגמה, לחינוך ס"ביה, אילן בר אוניברסיטת

 ליפשיץ חפציבה' פרופ ההתמחות ראש, מיוחד

    

,  האדם משפחת בני כל של והערך בכבוד להכיר יש"

 "בעולם ושלום צדק, לחירות כבסיס,  השוות ובזכויותיהם

 מוגבלויות  עם אנשים של זכויותיהם בדבר ם"האו אמנת

 בתחום שני לתואר התכנית בבסיס עומדת (2006)שנת 

 .השכלית המוגבלות

 תיאוריות, חדשני מידע לסטודנטים להעניק נועדה התכנית

 יתרמו אשר התערבות ותכניות הערכה דרכי לגבי ומחקרים

 מבחינה שכלית מוגבלות בעלי של התפקוד לשיפור

 במידה ושיתופם לשילובם, וחברתית רגשית, קוגניטיבית

 .והקהילה בחברה המקסימלית

 

 לחץ כאןלפרטים נוספים 

 

   מינית פגיעה שעברו מוגבלויות בעלי בילדים טיפול - בנושא למידה תוכנית פותח חרוב מכון

 

משפחותיהם, באמצעות הקניית ידע תיאורטי מתקדם  ובנילהגדיל את מאגר אנשי המקצוע המתמחים בטיפול בילדים בעלי מוגבלויות שנפגעו  הקורס ת מטר

. התופעה  וכלים יישומיים להתמודדות עם  

 רלוונטיות, בעלות תעודה ממוסד אקדמי מוכר טפלים מהתחומים: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, התמחות בשיטות טיפולמלהשתתפות בקורס :   קהל היעד

 לחץ כאן.      לפרטים נוספים לדים וצעירים בעלי מוגבלויותשנים לפחות בטיפול בי 3ניסיון של בעלי 

 

http://kshalem.org.il/pages/item/1304
http://kshalem.org.il/pages/item/1296
http://kshalem.org.il/pages/item/1288
http://kshalem.org.il/pages/item/1292
http://kshalem.org.il/pages/item/1305
http://kshalem.org.il/pages/item/1291


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "  החיים פסיפס" 2016 הבינלאומי דאון תסמונת יום לרגל הכנס הרצאותסרטוני 
  ו"תשע ניסן' ד 2016.4.12 שלישי ביום שנערך

 הצופים הר הדסה הרפואי המרכז" ברמן" אולםב

 

 .21/03 -זהו הכנס השביעי שנערך לרגל יום תסמונת הדאון הבינלאומי המתקיים מדי שנה ב

 בין באי הכנס : אנשי מקצוע מתחום החינוך, השיקום והטיפול, רפואה ובני משפחה.

 

 קרן שלם שותפה בתכנון ובמימון הכנס

 

 לחץ כאןלצפייה בסרטוני הכנס 

 
 

 רפואיות הדמיות בנושא הסברה סרטוני
 בחולון הטכנולוגי המכון של 2011 גמר פרוייקט שנעשו במסגרת

 

 : הבאות הרפואיות הבדיקות תהליכי את פשוטה בשפה הממחישים מאויירים סרטונים

 .CT בדיקת, MRI בדיקת, אולטרסאונד צילום, רנטגן צילום

 

 הטכנולוגי המכון של גמר פרוייקט במסגרת ישראל ואורה פוגל דורון ידי על נוצרו הסרטונים

 .ילדים לרפואת שניידר מרכז עבור נעשו הסרטונים    .2011 שנת, בחולון

 

 לחץ כאן ולצפיה בסרטונים  לפרטים נוספים

 

 שווים בין שווים 
 שילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה

 

 מוגבלות בעל הוא חמישי אזרח כל 2016 בישראל

 .שכלית או נפשית, פיזית

 מוגבלויות עם אנשים העסקת בסוגיית העוסק סרטון

 אנשים מספר של סיפורם את ומציג החופשי בשוק

 ראיונות וכן שונים בארגונים המועסקים מוגבלות עם

 עם אנשים המשלבות רשויות ונציגי רשויות ראשי עם

 .בן העובד האדם מכוח כחלק מוגבלויות

 

 המקומי השלטון מרכז וועידת לקראת הוכן הסרטון

 .בחיפה 2016 בינואר שנערכה

 

, המקומי השלטון מרכז:  הסרטון בהכנת שותפים

 .שלם וקרן ישראל וינט'ג

 
 לחץ כאןלצפייה בסרטון 

 

   ניר יונתן של בבימויו" גיבור שלי אח" המרגש לסרט חגיגית בכורה

 ירושלים בפסטיבל 11/07/16  -נערכה ב

 

 נושא האחים מזוגות אחד כל. הודו בצפון תרמילאים לטיול אחיהם עם יוצאים דאון תסמונת עם ישראלים צעירים

 רגעי את גם אבל הקשיים את חושף, ילדות זכרונות מציף המאתגר המסע. פתור לא קונפליקט מהבית עימו

, בנאי אהוד של מקורית מוזיקה בליווי, ההימלאיה נופי רקע על. המשפחתי לתא מיוחד אח איתו שמביא הקסם

 . הלב תוך אל למסע הופך רחוקה ארץ אל מסע

 .והשלמה התקרבות של מסע

 

 קרן שלם שותפה במימון הסרט.

 

 לחץ כאןלפרטים נוספים ולצפייה בטריילר הרשמי של הסרט 

 

 ©כל הזכויות שמורות לקרן שלם

 . 50200, בית דגן, 5שד' מנחם בגין 

 58-006-485-5מס' עמותה :   03-9604744פקס :   03-9601122טלפון : 

 sganot@kshalem.org.ilלהסרה מרשימת התפוצה נא לשלוח מייל לכתובת 

 

http://kshalem.org.il/pages/item/1297
http://kshalem.org.il/pages/item/1221
https://www.youtube.com/watch?v=Zgdz5cZwQsc
http://kshalem.org.il/pages/item/1279
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