
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  חדשות, עדכונים ועוד! –שלם ברשת    

 31/01/17,  זתשע"   בשבט 'ה,   8גיליון מס' 

 מחוברים                                   
 והשיקום שנתית של קרן שלם בתחום המוגבלות השכלית -ההשתלמות הדו                  

 עו"סים ומנהלים ברשויות המקומיות ובמסגרות בקהילהלרכזים,                            

 
 ג' באדר תשע"ז-, ימים ג' ד' , ב' 28.2-1.3.2017תתקיים השנה בין התאריכים                  

 במלון לאונרדו באשקלון                                                     
 

 דת ההדרכה של המרכז לשלטון מקומי.הרישום באמצעות יחי                         
 

 באתר של קרן שלם כל הפרטים, סדר היום וההנחיות לרישום                        
  

 מספר המקומות מוגבל!מהרו להירשם,                                  
 

   החברתי במרחב ופעילים משתלבים:  למיזם תכניות להגשת קורא קול
 

 שכלית מוגבלות עם אנשים עבור משלבים חברתיים מיזמים ולפתח ליזום האזוריות במועצות רווחה אגפי/  מחלקות את מזמינים הרווחה ומשרד שלם קרן

 .המשפחה בבית בקהילה החיים התפתחותית

 לשילוב המיועדים ייחודיים חברתיים במיזמים ולתמוך לעודד במטרה, בקהילה קיימות בתוכניות משלבות ליוזמות רעיונות או/ו צרכים מכם לקבל מבקשים נוא

 .החיים במארג והשתלבותם נראותם, נוכחותם את להגביר ובכך,  פעיל חיים אורח בעלי כתושבים,  המשפחה בבית החיים ה"מש עם אנשים

 anva@kshalem.org.ilניתן לפנות בשאלות ולהנחיה נוספת באמצעות המייל לאנוה רצון :           לחץ כאן  לפרטים נוספים, להורדת הטפסים

 

 

 

 

 

 של הפלסטית והאמנות הבמה אומנויות בתחום בתוכניות תומכת שלם קרן

.התפתחותית שכלית מוגבלות עם אנשים  

 לסרטון המציג מס' יוזמות בהן תמכה קרן שלם בשנים האחרונות לחץ כאן

 לרשימת המופעים שנעשו בסיועה של קרן שלם לחץ כאן

   

 

 

 

 

 

לאנשים עם מוגבלות שכלית  התכנים בשפה פשוטה מאגר 

.התפתחותית   

 תכנים חדשים עלו למאגר, אתם מוזמנים להתעדכן.
  

  לכניסה למאגר.לחצו כאן
 

!אתם מוזמנים לשלוח לנו תכנים נוספים    
 

 
 
 
 

 מוגבלות שכליתהחיים בקהילה בעיני אנשים עם  –מחקר אורך חדשני וייחודי 

 .השכלית המוגבלות בתחום בישראל מומחים חוקרים קונסורציום בשיתוף שלם קרן של מחקרה

. יותר ואף גילם בן צעיר כל כמו, משפחתם בני ושל שלהם חרדות המעוררים ואתגרים, שינויים בפני עומדים, ההתבגרות בגיל שכלית מוגבלות עם צעירים

 מתארים, בתחום המחקרים רוב . החיים המשך איכות את רבה במידה שקובעת מאתגרת תקופה הוא צעירה לבגרות ההתבגרות מגיל ההתפתחותי המעבר

 . והשתנות שינוי לתהליכי דינאמית הבנה מאפשרים ואינם, מסוים ברגע מצב

 היא המחקר מטרת. ה"מש עם אנשים של בעיניהם בקהילה החיים את ובוחן הבודק מחקר ליזום החלטנו שלם בקרן אסטרטגית חשיבה של מתהליך כחלק

  . בקהילה ולחיים לעבודה החינוכית מהמערכת יציאתם לקראת המתרחשים והשינויים ההתפתחות בתהליכי ומשפחותיהם הצעירים של קולם את להשמיע

-אל מיכל' פרופ: פרס האקדמי והמרכז חיפה אוניברסיטת, אביב-תל מאוניברסיטת בכירים חוקרים ולשלשה שלם לקרן המשותף ייחודי אורך מחקר הנו המחקר

 . מרגלית מלכה' ופרופ רימרמן אריק' פרופ, יגון
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I am a person - North Dakotha דקוטה צפון – אדם אני   

 אלפי .השכלית המוגבלות בעלי באזרחיה ומטפלת מתייחסת הצפונית דקוטה שבה הדרך את ששנתה חוקים סדרת חוקק סיקלה ואן ברוס השופט 1982 בשנת

 Prairie Public הציבורית השידור רשות, מכן לאחר שנה שלושים  .המדינה רחבי בכל בקהילות להשתלב והחלו הצפופים המעונות את עזבו ומבוגרים ילדים

 .הרפורמה ותוצאות ההשלכות את ההיסטורי ההקשר את לחקור יצאה, הצפונית בדקוטה

 כל את מקבלים ה"מש עם אנשים כאשר אפשרי מה חוקר הוא, השינוי ידי על ביותר המשמעותי באופן שהושפעו האנשים עם משוחח I am a person הסרט

 .החברתי מההון חלק הם גם וכיצד לקהילה תרומתם על המודעות בהדרגתיות נבנית כאשר קורה ומה בקהילה ומאושרים חיים לחיות כדי להם הנדרש

 הינו שנקבע היעד. בקהילה לדיור מהמעונות היציאה תהליך את מוביל החברתיים והשירותים הרווחה במשרד ה"מש עם באדם לטיפול האגף 2015 משנת החל

 .בקהילה למגורים פנימייה במעונות כיום שגרים אנשים 900 -כ של מעבר

 מדינות של מניסיונן ללמוד היא המטרה כאשר, ולערבית לעברית אותם ולתרגם הסרט מן קטעים לערוך Prairie הטלוויזיה רשת של רשותה את קיבלה שלם קרן

 .התפתחותית שכלית מוגבלות עם אנשים של בקהילה מלא ושילוב לדיור מעוני מדיור מעבר של תהליך שביצעו אחרות

 לחץ כאןלצפייה בקטעים הערוכים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלם קרן של המצולמת המדיה מאגר מיפוי
  

 ככלי במדיה מצולמת בשימוש תנופה קיימת האחרון בעשור. ההשכלה ורכישת החינוך בתחום רבות אפשרויות לפתחנו הביא בטכנולוגיות העתיר הידע עידן

 . ידע והפצת הדרכה, למידה, עמדות לשינוי

 אשר והעולם מהארץ שונים מתחומים סרטונים ובתרגום הרצאותסרטונים, צילום  צילום קטעי וידאו שונים :  להפקת משאבים בהקצאת שותפיה עם יחד שלם קרן

 .בתחום העוסקים כל לשירות עומדים

.ה"מש עם ואנשים בתחום מקצוע אנשי פונים הם אליהם היעד קהלי מבחינת והן הנושאים מבחינת הן מגוונים הינם הקרן מעורבת בהם הסרטונים  

 

 למיפוי מאגר המדיה המצולמת של הקרן  לחצו כאן

 

 

 

 

 

!ההתפתחותית השכלית המוגבלות בתחום וארגונים ברשויות ידע מנהלי פורום  

 ניהול. תמידי באופן ומתעדכן מתפתח; דינאמי הוא הידע. בפרט השלישי המגזר וארגוני בכלל ארגונים של המרכזיים הנכסים הם המקצועי והידע האנושי ההון 

 ארגונים, רשויות של ידע מנהלי פורום הוקם כך לשם. מטרותיו ולהשגת הארגון של המקצועית להתפתחותו הכרחי תנאי הם ידע של והפיתוח התיעוד תהליכי

 הוא וכן ארגוניים פנים ידע ניהול תהליכי ומקצועית עצמאית בצורה לקיים התפקידים בעלי את יכשיר אשר ה"מש עם באדם בטיפול העוסקים ממשלה ומשרדי

   מהווה קהילה מקצועית לפיתוח ושיתוף של ידע מקצועי.        לפרטים נוספים ולהצטרפות לחצו כאן

 

 

 

 

 חדש במאגר המדיה מצולמת של קרן שלם

 בעיניים שלנוגיל הזהב  -מעגלי החיים 

  הזקנה נושא בהנגשת העוסקים סרטונים סדרת של סיפורה                          

 התפתחותית שכלית מוגבלות עם לאנשים                                   

  עלייה איתו הביא שכלית מוגבלות עם האדם של החיים באיכות המתמיד השיפור

  יותר רב זמן החיים שכלית מוגבלות עם אנשים ויותר ליותר עדים אנו. החיים בתוחלת

 .חייהם ממעגל גם חלק להיות הופכת ההזדקנות תופעת ולמעשה

 על מנת להרחיב את הידע בדבר השאלה מה אנשים עם מוגבלות שכלית חושבים 

 .המבוססת על מחקרה של נירי דוד ניםסדרת סרטואו יודעים על זקנה פותחה 

 הסרטונים כוללים ראיונות קבוצתיים, זוגיים או פרטניים, משאלי רחוב ועוד. 

 כולם נעשו רק עם אנשים עם מוגבלות שכלית בנושאים מרכזיים שעלו במחקר והתגלו 

  כמעסיקים אותם סביב סוגיית הזקנה.

בהם הכולל מידע על  תדריך לצפייהמהצפייה בסרטונים ומהתהליך כולו, נכתב  כדי להפיק את המירב

 .הסרטונים, כלים בהנחיית קבוצה וכן רעיונות והצעות להפעלות בעקבות הצפייה בסרטונים

     שימוש לעשות אותם ולעודד משפחה ובני הורים, בתחום המקצוע אנשי את לעניין  ומטרתו הסרטונים סדרת הפקת שמאחורי הסיפור את מביא הסרטון הבא   

 .לצפייה ובתדריך בסרטונים    

 לקבלת ייעוץ והכוונה. לקרן שלםרשויות ומסגרות המעוניינות לקיים פעילות מודרכת סביב הסרטונים מוזמנים לפנות 
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 שכלית מוגבלות עם אנשים של קולם – ההאכלה חווית

 התפתחותית

 של ומחשבות קולות, חוויות להשמיע זה ייחודי סרטון מטרת

 ידי על המואכלים התפתחותית שכלית מוגבלות עם אנשים

 .בקהילה במסגרות הצוות אנשי

 בקרב האכלה מטלת שיפור:  המחקר במסגרת צולם הסרטון

, התפתחותית שכלית מוגבלות עם באנשים ישירים מטפלים

 המטפלים על להקל ניתן כיצד לבחון הייתה שמטרתו

 עם ואנשים, בכלל ישע חסרות אוכלוסיות של הישירים

 .זו מטלה בעת, בפרט התפתחותית שכלית מוגבלות

 לחץ כאןלצפיה בסרטון 

 

        מותאם חברתי אינטרנט אתר - חבר. נט                          

  שכלית מוגבלות עם בוגרים לאנשים                          

 . התפתחותית                          

 יו                        

 בית נועם בתמיכת משרד -מיזם של עמותת אלין                          

 הכלכלה וקרן שלם.                          

 

של אנשים עם מוגבלות  החיים איכות לשיפור לתרום האתר מטרת

 מותאמת פנאי פעילות, חברתיים מעגלים הרחבת ידי שכלית על

 חבר.נט של ההדרכה ממערך חלק ונגישים. זמינים מידע וערוצי

 . עמיתים הדרכת על מבוסס

 שנערך  ההדרכה קורסמחזור ראשון של  סיום לרגל הופק זה סרטון

 .השני הקורס פתיחת ולקראת 2016 במרץ

 לחץ כאןצפיה בסרטון מידע נוסף על המיזם ולל

 וחשיפתו פיתוחו המשך את ומלווה המיזם במימון שותפה שלם קרן

   .הארץ ברחבי

לד"ר פנינה קחת חלק מוזמנות לפנות מסגרות המעוניינות ל

 בית נועם. -מעמותת אלין  שטינברג

 מסגרות 

 

  שכלית מוגבלות עם ובוגרים ילדים עם קצרים ראיונות סדרת -כולם כמו
 
 .כולם כמו להרגיש התפתחותית שכלית מוגבלות עם לאדם לאפשר הוא שלם קרן של חזונה 

, משפחה על שאלות? החופשי בזמנם לעשות אוהבים הם מה? אותם מעניין מה אותם ושאלנו שכלית מוגבלות עם ובוגרים ילדים לראיין יצאנו זה חזון בעקבות
                                                           אחרים. או שונים מרגישים הם והאם עבודה או לימודים

 
 לחץ כאןבראיונות  לצפיה 

 המוגבלויות  אנשי מקצוע בתחום
 

 לעשות שילוב ולא רק לדבר עליו.בואו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 gitarot@gmail.comפרטים ומידע נוסף, אורי שחר : 

בקרו בעמוד 

 הפייסבוק

 שלנו

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסברה סרטון – שכלית מוגבלות עם אנשים העסקת
  מקצועי לרכזי תעסוקה נתמכת כלי 

 
שנעשה על ידי ד"ר חגי כץ  פרטיקות של שילוב בתעסוקהבבהמשך למחקר העוסק 

החליטה הוועדה ליישום מחקרים של קרן שלם  וד"ר עוזי ששון מאונ' בן גוריון

 להפיק סרטון הסברה למעסיקים.

 

 עידודל הנתמכת התעסוקה רכזי בידי אפקטיבי ככלי לשמש הסרטון מטרת

 לשלב'( וכד תעשייה, מסעדנות, אירוח) תחומים במגוון פוטנציאליים מעסיקים

 אישי סיפור להציג, שונים בתפקידים שכלית מוגבלות עם אנשים העבודה במקומות

 ועדות ממגזרים שונים מעסיקים בקרב הצלחה סיפורי של מגוון ולחשוף מוצלח

 . הארץ ברחבי עסקים במספר צולם הסרטון   .שונות

 

 לחץ כאןלפרטים נוספים ולצפיה בסרטון  

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     הדרכה סרטוני - נתמכת התעסוקה בתחום אתיות דילמות

 
 בן מיריו ינסקי'לשצ-שפירא אורלי ר"ד שערכו המחקר במסגרת

 לפיתוח ככלי קבוצתיות סימולציות בנושאמאונ' בר אילן  עמרם

 תעסוקה במסגרות ומעסיקים מדריכים בקרב אתי התנהגות קוד

 . מגוונות אתיות דילמות עלו  נתמכת

 

 סרטוניעל מנת ליישם את תוצאות המחקר הופקו ארבעה 

 האתיים ההתנהגות כללי תוך אלו בדילמות  מתמקדים ההדרכה

 שכלית מוגבלות עם עובדים תעסוקת בעקבות העולים

 .החופשי בשוק התפתחותית

 

 חוויתית למידה מאפשרת אלו בסרטונים צפייה בעזרת הדרכה

 בקרב ההדרכה כישורי העשרת תוך, זמן לאורך השפעה בעלת

 נתמכת בתעסוקה ומעסיקים מדריכים

 

 

 לחץ כאןבסדרת הסרטונים   לפרטים נוספים ולצפיה
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 עם אנשים לזכויות לאומי-הבין היום לקראת

 המרכזית הלשכה 2016 מוגבלות לשנת 

 הודעה פרסמה בישראל לסטטיסטיקה

   לתקשורת

 חמורה מוגבלות עם אנשים בנושא נתונים

  2015בשנת  בישראל

 

 לחץ כאן לעיון בהודעה

 

 של ובמחשב באינטרנט שימוש אודות נתונים

 2015בשנת  בישראל מוגבלות עם אנשים

איגוד האינטרנט הישראלי אסף את נתונים מתוך 

ההודעה לתקשורת של הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה בנושא 

 .2015אנשים עם מוגבלות חמורה בישראל בשנת 

  לחץ כאן לצפיה בנתונים 

 שכלית מוגבלות עם אנשים של והעסקה עוני
   בישראל התפתחותית

 ובינלאומיתפרספקטיבה לאומית 
 

 פרופ' דניאל גוטליב, המוסד לביטוח לאומי

 היבטים - ומוגבלות עוני" בכנס הוצגה המצגת

, 12.12.16 - ב שנערך" ומהעולם מהארץ

 .ירושלים, שלוה הלאומי במרכז

 לחץ כאןלעיון במצגת 

  

 מבט והעולם ישראל: החופשי בשוק מוגבלות עם לאנשים הולם ייצוג

 השוואתי

 מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבותמתוך הכרה בחשיבות הנושא, 

 מערכות לגבי העולם מן מידע לאסוף עצמה על לקחה המשפטים במשרד

 . הולם ייצוג

 .המצורף ח"בדו וממצאיו זהר גל ערך המחקר את

   העולמי הבריאות ארגון אתר מתוך ובריאות מוגבלות

 הבריאות ארגון באתר פורסם אשר למוגבלות בריאות שבין בקשר העוסק דוח

 .העולמי

 לחץ כאןלעיון בדו"ח 

 התפתחותית שכלית מוגבלות עם מזדקנים אנשים - מיוחדת זקנה

 ד"ר דליה ניסים, בית איזי שפירא

 
 2012 בשנת, פרדו אלון ענת י"ע שנכתבה הספרות סקירת קצירת

 .ב"תשע
 מתוך מאגר הידע של בית איזי שפירא

 
המאמר מציג התייחסות לנתונים דמוגרפיים של אנשים עם מש"ה 

 אנשים בקרב וצמיחה אופטימיות של היבטים המציגות תיאוריותבישראל, 
 של בהקשר ביניהם והאינטראקציה ההזדקנות בתהליך ממדים, מזדקנים

 לזקנה יישומים מודלים, התפתחותית שכלית מוגבלות עם אנשים
 ועוד. מוצלחת

 לחץ כאןלקריאת התקציר                           
 
 

( ICF) העולמי הבריאות מודל יישום: בוגרים בקרב למידה לקויות

 עמדה מאמר – הפרט צורכי של להבנה כמפתח

  אפשר, עמותת רוזנבלום ושרה שרפי כנרת

 גיליון כב כרך,  סוציאלית חינוכית לעבודה – מפגש העת כתב מתוך לקוח

 2014 יוני - ד"תשע תמוז, 39

העולמי כמפתח מאמר עמדה זה מציג בקצרה את מודל ארגון הבריאות 

להבנה של צורכי האדם הבוגר עם לקות הלמידה. המודל מתייחס למצבו 

וסביבתיים ולקשר של  הבריאותי של הפרט, לגורמים תלויי הקשר אישיים

 .אלה עם מאפייני הפעילות וההשתתפות במגוון תחומי החיים

 לחץ כאןלהמשך קריאה 

 

   ויצו בגן לשילוב( אלוטף) שיקומי יום ממעון

, ט"באלו הטף חטיבת המפעילה שיקומיים יום מעונות של סקירה במצגת

 ופירוט בשילוב והאתגרים היתרונות, לשילוב הטיפולי לרציונל התייחסות

 .בשילוב המערכתיים ההיבטים

 לחץ כאןלהמשך קריאה 

 

 עם מתבגרים בקרב מינית-הפסיכו ההתפתחות על המדיה השפעת

 התפתחותית לקות

 לימור ברן, שיחה

ילדים ומתבגרים עם לקות התפתחותית חשופים בשנים האחרונות, כמו 

כלל האוכלוסייה, להשפעה הגוברת של המדיה על תפיסות, התנהגות, 

תקשורת בינאישית ועוד. המאמר מתייחס להשפעת חשיפה זו על היבטים 

עם לקות שונים בהתפתחות וההתנהגות המינית של ילדים ומתבגרים 

   .התפתחותית

 לחץ כאןלקריאה נוספת 

 לחץ כאןלפרטים נוספים על ההרצאה 

   2016 העירוני הנגישות מדד

 הפועלות, פישמן וקבוצת אריסון קרן, רודרמן משפחת לקרן משותף מיזם

 עם אנשים של להשתתפותם ההחלטות ומקבלי הציבור מודעות להעלאת

 .בישראל בחברה מוגבלות

מטרת המדד היא לשקף את תמונת המצב של אנשים עם מוגבלות, 

 .בפרספקטיבה עירונית, ומתוך החוויה הסובייקטיבית שלהם

בוחנים מספר מרכיבים, הממצאי המדד מבוססים על שני מחקרים מרכזיים 

 .ערים שונות בישראל 20בהשוואה בין 

 לחץ כאןלפרטים וקריאה נוספת 
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 כאןלחץ   לפרטים נוספים

   מוגבלות עם לאנשים נגיש שירות

 ?שירות בקבלת זכויותיך מהן

 

 הנציבות,  2016 לשנת מוגבלות עם אנשים לזכויות הבינלאומי היום לרגל

 החוק פי על, שירות לקבל ניגש אשר מוגבלות עם אדם לזכויות מדריך פרסמה

 .והתקנות

 

 לחץ כאןלעיון במדריך 

   פשוטה בשפה משפטית לעזרה בקשה טופס

 המשפטים משרד, משפטי לסיוע האגף

 

 בחינת לשם עליהן משיב הסיוע שמבקש שאלות רשימת כוללהטופס 

 .פנה שלשמו המשפטי לעניין מדויק מענה מתן ולצורך פנייתו

 הנזקקים או לקרוא היודעים, 21 גיל מעל לבוגרים מיועד הטופס

        .להקראה

 

 לחץ כאןלהורדת הטופס והאגרה הנלווית 

 מקבל האדם:  ירושלים בעיריית שיקום מחלקת של השני הכנס סיכום

 ואתגרים השלכות – חייו על החלטות

 

:  תחומים ממגוון מקצוע אנשי 150 -כ בהשתתפות 26.9.16-הכנס נערך ב

 הורים, פעילים, עמותות עובדי, הרווחה משרד מפקחי, סוציאליים עובדים

 .ולקוחות

 כל במהלך השותפים כל בין שמתקיימים העבודה קשרי ביטוי לידי באו בכנס

 מגוון נשמעו, השיח של העמקה אפשרה עגולים שולחנות סביב הישיבה, השנה

 .וחשוב מורכב כה בנושא הקיים הרחב למגוון כבוד תוך והכל ומחשבות דעות

 

 כאן לחץלקריאת סיכום הכנס 

 

 הכנס נערך בתמיכת קרן שלם

 מוגבלות שכלית  עם לאנשים מתאימים קאמריים מופעים רשימת 

 

 של איכותי תמהיל הרווחה משרד עבור רבות שנים מפעילה אקים

 אוכלוסייה ומפעילים מופיעים למסגרות מגיעים אשר קאמריים הרכבים

 . שונות תפקוד ברמות, שכלית מוגבלות עם אנשים של

  

 אקים ידי על ומומלצים עשיר ניסיון בעלי הם ברשימה האמנים כל

 .ישראל

  

 לחץ כאןלצפיה ברשימה 

 הכנס השנתי העשירי לציון 

 יום תסמונת הדאון הבינלאומי

 

 כ"ג באדר תשע"ז, יום שלישי 21.3.17 -יערך ב

 במרכז הלאומי של שלוה בירושלים

 

 קרן שלם שותפה בתכנון ומימון יום זה.

 

 בהמשך. באתר קרן שלםסדר היום יפורסם 

 ניותהמדי לחקר הפורום, ESPAnet ISRAEL של השמיני השנתי הכנס

   בישראל החברתית

 

WHO CARES ?הרווחה במדינת וחמלה טיפול  

 ליברלי הניאו בעידן

 

 אוניברסיטת, 2017 בפברואר 22, ז"תשע באדר ו"כ, רביעי ביום יערך

 אילן.-בר

 

 כאן לחץ לרישום והנחיות היום סדר להורדת

   2017 לשנת וחברה למשפט הישראלית האגודה של השנתי הכנס

 

 משפט ומרחב: היבטים רב תחומיים

 מוגבלות ולימודי למוגבלות הקשורים מושבים יתקיימו הכנס מסגרת

 

, נתניה האקדמית במכללה, 2017 בפברואר 7 - 6 התאריכים בין יערך

 .נתניה, 1 האוניברסיטה רחוב

 

 .מראש ברישום מותנית בו ההשתתפות אך הרחב לציבור פתוח הכנס

 כאן לחץ לכנס ורישום נוספים לפרטים

 

 

    

 יום עיון בנושא : סינגור עצמי מיני

 

הכנס הינו בשיתוף : האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית,  אונ' חיפה, 

 המרכז לחקר השיקום, ומרכז "לאורך הדרך" של א.ד.נ.ם

 

יום ראשון, ט' בשבט תשע"ז באולם הכט  2017/2/5בתאריך יתקיים 

 באוניברסיטת חיפה

 

האולם נגיש לכיסאות גלגלים   !מוגבלהכנס ללא תשלום, מספר המקומות 

  לחץ כאן לפרטים ולסדר היום   .    ומלווה בתמלול

    

   חייו על החלטות מקבל האדם

, הרווחה אגף, שיקום מחלקת מנהלת, הופמן אירית' גב של ההרצאה תמלול

 .ירושלים עיריית, קהילה שירותי נהלמ

 

 .בעיריית ירושלים ההרצאה ניתנה במסגרת הכנס השני של מחלקת השיקום

 

  לחץ כאןלקריאת תמלול ההרצאה 
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   לפרקטיקה תיאוריה בין - בישראל מוגבלות לימודי כנס 

 

 .אונו קרית, 66 הרצל, נועם בית באלין 2017 ביוני 28-ב הכנס יתקיים

 

 אודות ביקורתית וחשיבה בעשייה ים/  העוסקות לכל מיועד הכנס

  הטיפולית, המקצועית, החברתית הפעילות ,המחקר מתחומי - מוגבלות

 .מגוונים תמיכה וצרכי יכולות עם נשים/א ישתתפו בכנס. ועוד

 

  המפורטים בנושאים עבודות להצגת הצעות להגשת קורא קולל

 לחץ כאן

 בילדים התעללות של תרבותיים היבטים: בנושא עיון יום

 

 ז"תשע בשבט' כ|  16/02/2017 חמישי יוםיתקיים ב

 הצופים הר העברית האוניברסיטה, הסנט אולם

 

 כאן לחץ ורישום יום סדר, נוספים לפרטים

 ©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 
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