
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  חדשות, עדכונים ועוד! –שלם ברשת    

 31/07/17תשע"ז,    אב,' בח,   9גיליון מס' 

 2017לשנת  שמרו את התאריך לטקס פרסי המצוינות של קרן שלם
                 

 תל אביבארץ ישראל בבמוזיאון  , יום רביעי, יא' בכסלו, תשע"ח  29/11/17 -שיערך ב
 

!  2018 לשנת התפתחותית שכלית המוגבלות תחום לחקר למענקים בקשות להגשת קורא קול  

וגבלות ועדה למחקר של קרן שלם מודיעה בזאת על האפשרות הניתנת לחוקרים או גופים, לסטודנטים לתואר שני או שלישי, להגיש הצעות מחקר בתחום המוה 

.והסובב אותו בלות שכלית התפתחותית האדם עם מוגהשכלית התפתחותית המקדמות את הידע, הטיפול ואיכות החיים של   

  להנחיות המפורטות להגשת הצעות  לחץ כאן

 

 

 

 

 מוגבלות עם אנשים של מסוגו ראשון מסנגרים כנס -" בלעדינו עלינו דבר שום"

    שכלית

גן רמת, דורון בבית 26/03/17 -ב נערךש  

אגף   בחמש השנים האחרונות החלה קרן שלם בשיתוף עם משרד העבודה והרווחה,

אירוע השיא   עצמי". לסנגורטיפול במש"ה להפעיל במע"שים ברחבי הארץ תוכנית 

 100-למעלה מאליו הגיעו   של התוכנית התקיים בחודש אפריל השנה ברמת גן,

מכל המגזרים,   תעסוקה ברחבי הארץ,מסגרות  11-וצוותים מעם מש"ה  אנשים

  להציג את סיפורי ההצלחה שלהם מהתוכנית.   לסרטון הכנס

   

 

 

 

 

 

מידע על סנגור עצמי בארץ ובעולםסקירת ספרות, תכניות ו  
 

שנים עוסקת קרן שלם, בשיתוף משרד הרווחה בהעצמה  חמשמזה 

ובנראות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, תוך שאיפה לקידומם 

 לייצוג עצמי והשמעת קולם בקדמת הבמה, על פי גישת הסנגור העצמי

סקירת הספרות מציגה את ההגדרה הרווחת לסנגור עצמי של אנשים עם 

הישגים משמעותיים של גופי סנגור עצמי  מוגבלויות, מידע מהספרות על

בארץ ובעולם, ותכניות לסנגור עצמי בארץ ובעולם, תוך הצגת מודל היישום 

של השיטה בארגונים ועמותות שונות. יחד עם זאת מוצגות גם המגבלות של 

השיטה המתייחסים להשפעת אינטרסים חיצוניים על הקבוצה והשפעת 

.טות הקבוצהרצונות המנחה או המאפשר על החל  

 

 המסמך המלא באתר הקרן

מקראה לעובדים חדשים בתחום הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית -חלון לעולם המוגבלות השכלית   
 

 .בישראל השכלית המוגבלות תחום עם להיכרות והראשוני הבסיסי הידע את להציג זו מקראה מטרת

 .בקהילה שכלית מוגבלות עם לאנשים שירותים הנותנות במסגרות בתפקידם החלו שרק חדשים מדריכים הינם היעד קהל

 השירותים, להן והסיבות השונות השכלית המוגבלות רמות עם היכרות, בתחום המושגים בעולם להתמצא לסייע נועד והוא מאוד בסיסי הינו זה במקראה המידע

 .שכלית מוגבלות עם לאנשים וטיפול שירותים במתן מובילים ערכים וכן נותנת שהמדינה השונים

 .הרלבנטי בנושא הידע והרחבת נוספת ללמידה קישורים ישנם פרק בכל

 

 לעיון במקראה באתר הקרן

 

 

http://www.kshalem.org.il/
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://kshalem.org.il/pages/item/1243
http://kshalem.org.il/pages/item/1535
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1518
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1518
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1484
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1484
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1484


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חווית בנושא מקצוע לאנשי מוחות סיעור מפגש של מסכם ח"דו

בית ב 14/07/16 -ב שנערך - שכלית מוגבלות עם אנשים של האכלהה

   גן רמתדורון ב

 

 בשאלה עסק ואשר בנושא שנעשה מחקר יישום ממהלכי חלק הינו המפגש

, בכלל ישע חסרות אוכלוסיות של הישירים המטפלים על להקל ניתן כיצד

 אנשים של האכלה בעת, בפרט התפתחותית שכלית מוגבלות עם ואנשים

 .ה"מש עם

 שיסייעו יישומיות והמלצות רעיונות איסוף היתה המפגש של מטרתו 

 לעוסקים שיסייעו וסטנדרטים הנחיות לגבש בתחום המדיניות לקובעי

 לגישה כמטלה להאכלה המתייחסת מגישה לעבור בשטח בהאכלה

 קשר: וחברתיים פסיכולוגים רכיבים המכילה כחוויה להאכלה המתייחסת

 אופרטיביים מדדים לייצר היתה נוספת מטרה. והנאה שותפות, אישי

 .זו חדשה גישה ליישם שיאפשרו

 

 לפרטים נוספים ולעיון בדו"ח באתר הקרן
( 9001 איזו) איכות ניהול: בנושא ולמידה עבודה מיום מקצועיים חמרים

 מוגבלות עם לאנשים התעסוקה ובמרכזי סיעודיים טיפוליים יום במרכזי

   בקהילה שכלית

במכללה למנהל, ראשון לציון. 10/05/17 -ב נערךש  

 עם באדם לטיפול האגף, בקהילה השירות בין פעולה שיתוף פרי הינו היום

 בריכוזו למנהל המכללה של והפקתה בסיועה נערך והוא שלם וקרן ה"מש

 .תמוז יצחק ר"ד של האקדמי

 עמותות, רשויות בפני לחשוף היתה והלמידה העבודה יום של מטרתו

 את שכלית מוגבלות עם לבוגרים וטיפול תעסוקה שירותי הנותנים וארגונים

 של והדרגתי יעיל יישום לארגון לאפשר שמטרתה האיכות לניהול המערכת

 פעילויות מכלול של משמעותי לשיפור להביא מנת על ISO 9001-ה תקן

 המסופק השירות איכות של מתמיד לשיפור להביא נועד התקן. הארגון

 .ה"מש עם סיעודיים טיפולים בוגרים לאנשים היום במרכזי

 ומדריכים מנהלים:  רבים מקצוע אנשי השתתפו המקצועי במפגש

 לי"מנכ, רשויות ממגוון שכלית מוגבלות תחום רכזי, יום ומרכזי שים"במע

 .ובמטה במחוזות ומפקחים, עמותות

לעיון בחומרים המקצועיים ולצפייה בסרטון סיפורי ההצלחה של מסגרות 

 באתר הקרןשהטמיעו את המערכת 

 

 

 

 

 

 השכלית המוגבלות בתחום וארגונים ברשויות ידע ניהול פורום תוצרי

   2016 מחזור - ההתפתחותית

 

בכירים  תפקידים בעלי מגוון בו והשתתפו 2016הפורום התקיים במהלך 

 את לנהל נדרשים תפקידם במסגרת אשרארגונים וברשויות מקומיות, 

 הם אם ובין הידע כמנהלי מוגדרים הם אם בין, הארגוני והידע המידע

 .תפקידם על בנוסף זאת מבצעים

 של התיאורטית והתשתית המושגים בעולם בקיאות הקניית היו מטרותיו

 בהתאם ארגוניים ידע ניהול תהליכי וביצוע הובלה, הידע ניהול תחום

 משלבי אחד בכל המקצועיים ולעקרונות המרכזי העבודה לתהליך

 בארגון יישומם ואופן ידע לניהול והמנגנונים הכלים עם היכרות, העבודה

 משותף ידע ופיתוח למידה תהליכי המקיימת עמיתים קבוצת יצירת וכמובן

 .הפורום מפגשי ולאחר במהלך

 ה"מש עם באדם לטיפול האגף בשיתוף שלם קרן ביוזמת הוקם הפורום

 ידע ניהול תהליכי בהובלת המתמחה שמלץ אורטל ידי על הונחה והוא

 .וציבוריים עסקיים, חברתיים בארגונים

 באתר הקרן. בתוצרים שלווניתן לעיין  2016 שנת במהלך נפגש הפורום

 לפרטים נוספים ולהצטרפות .2017 למחזור נותרו עוד מס' מקומות 

  לחצו כאן

 ניהולית הכשרה קורס במסגרת שנעשו גמר עבודות מקבץ

 ראשון לציון.שהתקיים במכללה למנהל,    2017 ת"רש למנהלי

 

 מתפיסת חלק הינו התפתחותית שכלית מוגבלות עם אנשים תעסוקת

 צרכים עם אנשים של בקהילה לשילוב הזכות את המחזקת עולם

, אחת לא .ומספקת שלמה, משמעותית חיים לחוויית, מיוחדים

 ומגוונות מכאן רבות ניהוליות מיומנויות להפעיל מנהלים נדרשים

 .ספציפיים ומומחיות ידע הדורש תחום הינו ש"מע שניהול

 כלים למתן המחויבים ה"מש באגף קהילה ושירות שלם קרן

 המכללה -האקדמי למסלול לראשונה חברו, למנהלים מקצועיים

  .זה קורס של החמישי המחזור לביצוע למנהל

 תקשורת כגון בעבודתם שסייעו כלים למנהלים ניתנו, הקורס במהלך

 ניהול, עסקית יחידה ניהול, שירות, והשפעה הנעה, בינאישית

 .ועוד עבודה יחסי, עבודה ממשקי ניהול, שינויים

 אישי ויישום כיתתי דיון, חוויתי לימוד על התבססה ההכשרה

 עמיתים למידת התקיימה, כן כמו. השונים ש"המע מנהלי למציאות

 .בפועל למנהלים שהתרחשו ממקרים

 להצגת הרווחה ממשרד מקצועיים גורמים שולבו הלמידה בתהליכי

 של דגש הושם וכן, המנהל של לפועלו הרצויה והמדיניות התפיסה

 .איכותי שירות למתן אישית דוגמא כמהווה ומיצובו טיפוחו

 ניהולי כלי של בנייתו תציג אשר גמר עבודת להגשת נדרשו המנהלים

 שיפור טעון נושא לבחור עליהם שלהם, היה הכלים לארגז שיתווסף

 לנושאים התייחסות תוך, שבניהולם ת"הרש למרכז משמעות ובעל

 .בקורס שנלמדו

 באתר הקרן הקורס במסגרת שהוגשו גמר עבודות במקבץ ניתן לעיין 

 

 

 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1441
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1441
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1503
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1510
http://kshalem.org.il/pages/item/1515
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1515
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1477


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שכלית מוגבלות עם לאנשים קוגניטיבית נגישות" מקורס תוצרים

 2017, אורנים במכללתשהתקיים " התפתחותית

 שכלית מוגבלות עם לאנשים קוגניטיבית נגישות: מוגבלות לימודי קורס"

 מיועד הקורס, אורנים במכללת' ב בסמסטר נפתח" התפתחותית

 להסבה לסטודנטים', ד-ו' ג שנים מיוחד לחינוך ממסלול לסטודנטים

 יזמה הקורס את. רך והגיל מיוחד לחינוך מחוגים ולסטודנטים לאקדמאים

 .יבזורי יונת ר"ד ומנחה

. קוגניטיבית ונגישות השירות נגישות, נגישות על למדו הסטודנטים

 של לשוני פישוט מידת להערכת למחוון נחשפו הם לימודיהם במסגרת

 אודות הסברה חומרי להכין הסטודנטים פדגוגיים. בהמשך, נדרשו חומרים

 במכללת שהתקיים נגישות להפנינג לשוני ופישוט קוגניטיבית נגישות

 דוגמאות וחילקו החומרים את הציגו בו, דוכן הקימו הם בהפנינג. אורנים

 .למתעניינים

קרן שלם מסייעת במימון הקורס , במסגרת תמיכתה בקורסים 

 באקדמיה

 ה בתוצרי הקורס באתר הקרןלצפיי

 

 

 

 

 

   השלום עמק בחוות" לכולם נגיש שילוט" פרויקט

 ובוגרים לילדים טבע ופעילויות טיולים בהדרכת מובילה לטם עמותת

 ,1993 בשנת לטם הקמת מאז .הארץ ברחבי מיוחדים צרכים עם

מתקיימת  פעילות להנגשת הטבע והסביבה למטיילים עם מוגבלויות. 

 את לעשות מוגבלויות עם למטייליםפעילות העמותה מאפשרת 

 .עצמי וביטחון סיפוק, שייכות תחושת בהם ונוטעים כולם שעושים

 אודות לכל נגיש ומידע הסבר, הכוונה שילוט כולל השילוט

 .השלום עמק חוות של ההיסטוריה

 ויש, ביוספרי כמרחב אונסקו ידי על הוכרז, נמצאת החווה בו השטח

 שהייתה חקלאות של בתחום העמותה פעילויות על הסבר גם בו

 לצפות ניתן מוזיאון ובמיני המבקרים במרכז .ישראל בארץ נהוגה

, המחשות) פיזיים מיצגים הכוללת פשוטה בשפה הסבר בתצוגת

 .ממוחשב קולי אור מערך לצד'(, וכו מפות, לוחות

 . ובסמלים בציור, פשוטה בשפה מוצגים הנושאים כל

 למבקרים חוויה, הנגיש השילוט פרוייקט במימון סייעה שלם קרן

 !!!מובטחת

  לצפייה בסרטון על מרכז המבקרים

 

 

 

 

 

   לשוני בפישוט מלא באורך קולנוע סרט - הנעליים שרוכי של חשיבותם

 שבדיה, 2011, קופל לנה:  בימאית

 
 כמורה משמש עצמו את מוצא אשר, אלכס, הכושל השחקן של סיפורו

 על אלכס לומד דרכם. התפתחותית שכלית מוגבלות עם אנשים לקבוצת

 מי להיות אדם לכל לתת חשוב כמה ועד, בחיים המשמעותיים הדברים

 את", לקופסא מחוץ," אחרת מזווית המציג ומשעשע מרגש מסע .שהוא

 .המשפחה ובני המקצוע אנשי עם שכלית מוגבלות עם אנשים של החיבורים

 עם אנשים עבור לשוני ופישוט מילולית פרשנות באמצעות הונגש הסרט

 שנערך מציאות יוצרים סרטים בפסטיבל לראשונה והוקרן שכלית מוגבלות

 ר"ד של בהנהלתו ל"שק עמותת ידי על הופקאשר , 2016 באוקטובר

 .הפסטיבל במימון שותפה שלם קרן, שן עמנואל

 הביטוח קרנות, לנכים שירותים לפיתוח הקרן במימון נעשתה הסרט הנגשת

 .הלאומי

 מוזמנים מקצועיים לצרכים הסרט מן בקטעים להשתמש המעוניינים

 שן. עמנואל ר"לד לפנות

 באתר קרן שלם שכלית מוגבלות עם לאנשים לשוני בפישוט התכנים למאגר

  (באנגלית כתוביות) הסרט של הרשמי לטריילר

 

 

 

 

 

 מוגבלות עם אנשים של הזכויות בנושא המאוחדות האומות ארגון אמנת

לשוני בפישוט  

פרסמה את האמנה בפישוט לשוני  מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות

ובה הסבר כללי על החוברת ואופן השימוש בה, מידע כללי על האמנה, 

הזכויות המופיעות באמנה, איך כללי האמנה מיושמים בחיי היום יום ומילון 

 מושגים.

  להורדה ועיון באמנה המונגשת

 

 

 

 

 

  הממשלה במשרדי לשירות נגישות על חדשה לומדה

 

 משרדי עובדי את מדריכה אשר, הנציבות לאתר עלתה חדשה לומדה

 הלומדה מטרת .מוגבלות עם לאנשים נגיש שירות לתת איך הממשלה

 על. מוגבלות עם לאנשים ומכבד איכותי שירות לתת כיצד וללמד לסייע

 חוק אודות הדרכה לעבור הממשלה במשרדי העובדים כל על, חוק פי

 שירות הנותנים עובדים, כן הפליה, כמו ואיסור הנגישות חובת, השוויון

 על מידע שכוללת יותר מפורטת בהדרכה גם מחויבים לקהל ישירות

 .נגיש שירות מתן ומיומנויות שונות מוגבלויות

 .מוגבלות עם לאנשים נגישה הלומדה

 עם לאנשים זכויות שוויון נציבות באתר ללומדה ולגישה נוספים לפרטים

 .מוגבלות

  

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1490
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https://www.youtube.com/watch?v=sxV-A64PXSY
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http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/publications/news/Pages/New-Tutorial-Accessibility-Government.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/publications/news/Pages/New-Tutorial-Accessibility-Government.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדריך נגישות בכנסים

 2013, ליר ון מכון, מור שגית, זיו נטע, איכנגרין אדוה

 אחרים וכנסים מקצועיים כנסים, אקדמיים כנסים של ההנגשה חשיבות

 עם לאנשים בסיסית אדם כזכות לנגישות הזכות של ממרכזיותה נובעת

 .מוגבלויות

 גישה מציג המדריך. כנסים להנגשת בישראל הראשון המלא המדריך

 הכנס הפקת בעקבות נכתב והוא, כנסים להנגשת ומתקדמת מקיפה

 .2010 בדצמבר המוגבלות ביקורת ללימודי בישראל הראשון הבינלאומי

 לפרטים נוספים

 עם סטודנטים בקרב גבוהה להשכלה קמפוסים נגישות בנושא סקר

 מוגבלות

 איזי בית, והערכה מחקר מחלקת, כרמי-רביב ודפנה רוט דנה ר"ד

 2017, שפירא

 

 בית של והערכה המחקר מחלקת ערכה, 2017 ל"הבינ הנכה יום לקראת

 במוסדות מוגבלות עם סטודנטים בקרב אינטרנטי סקר שפירא איזי

 נוהגים שלרוב בכך הייתה הסקר חדשנות. בישראל גבוהה להשכלה

 אך, מוגבלות עם אנשים כלפי עמדותיהם על מוגבלות ללא אנשים לשאול

 ההשתלבות חווית על המוגבלות עם הסטודנטים את לשאול הוחלט הפעם

 . שלהם

 נוספים ולפרטים הסקר לממצאי

 הערבית בשפה ובקריאה בראיה מוגבלות עם לאנשים המותאמת אלמנארה ספריית

 הראשונה הינה הספרייה. במסגרתה ופועלת העמותה י"ע שנוסדה, בינלאומית ספרייה היא ובקריאה בראיה מוגבלות עם לאנשים המותאמת אלמנארה ספריית

, סיפורת: כגון, שונים קריאה בתחומי מוקלטים ספרים, לקוראיה הספרייה שמציעה הגדול במאגר .מוקלטים כותרים אלפי כוללת והיא, הערבית בשפה מסוגה

 . להזמנה בהתאם ברייל בשיטת להנגשה ואופציה מוגדלים כותרים גם כמו אישי פיתוח, ילדים ספרות, שירה

 לספרים הנגישות, כן כמו. לתרבות זכותם את לממש ובכך, ומגוונת טובה מספרות ליהנות וקריאה בראייה מוגבלות עם לאנשים לאפשר מנת על נוסדה הספרייה

 לפרטים נוספים      .והעצמה אישי פיתוח, למידה הזדמנויות מוגבלות עם לאנשים מאפשרת

   

 חברתי המיני בתחום האגף מדיניות קווי

 שכלית מוגבלות עם באדם לטיפול האגף

 של רחב מכלול על אחראי התפתחותית

 המיניות תחום. ביתיים וחוץ יומיים שירותים

 מכלול מתוך אחד הוא החברתי והתפקוד

 .האגף מתייחס אליהם נושאים

 מוגבלות עם אנשים של במיניותם ההכרה

 למימוש ובזכותם התפתחותית שכלית

 ניצול ולמנוע להגן הצורך גם כמו, המיניות

 מגוון של לפיתוח הבסיס את היו, ופגיעה

 .חברתי המיני בתחום התערבות תכניות

האגף פרסם מסמך פורמלי ובו קווי מדיניותו 

 בנושא. 

  לפרטים נוספים

 

 המיני בתחום עצמי סנגור

המסמך כולל התייחסות לרקע בנושא הסינגור העצמי,  .המיני בתחום עצמי סנגור בנושא המיני לתחום רפרנטים פורום במפגשי שעלו כפי הדברים סיכום עיקרי

 דילמות ערכיות בנושא סינגור עצמי ומיניות, הנחיות האגף בנושא שימוש באמצעי מניעה, סוגיית הנגשת מרפאות הנשים .

 

 לפרטים נוספים     ".הדרך לאורך" מרכז הלתמנ,  שיינגרוס וגמן אביבית ידי ועל אישיות תכניות ארצית מפקחת, פרנק ענת ידי על הועבר המפגש

   שפות במגוון אבחון וועדות ועל אבחון על מידע

  והופצו הופקו, לקוחותיו לציבור מידע הנגשת במסגרת

  על מידעבנושא  למשפחות הסבר עלוני אלה בימים

   .שפות במגוון אבחון וועדות ועל  אבחון

 

  משפחות בני הינם, העלונים נועדו לה היעד אוכלוסיית

, משפחתם בן עם הראשונה בפעם שאמורים לעבור, התפתחותית שכלית מוגבלות עם לאנשים

 לצורך, ישראל מדינת  מטעם ומבוצע ללקוח עלות ללא הינו זה הליך) אבחון אבחון וועדות של הליך

 הסבר לתת בכדי נועדו העלונים(. מעניק שהמשרד מותאמים לשירותים זכאות וקביעת הכרה

 . התהליך אודות ומשפחתו האדם בהכנת ולסייע

 

 בשפה וכתוב קרוא יודעת שאינה אוכלוסייה שגם בכדי, נפוצות שפות במגוון הופקו העלונים

, ערבית, עברית: העלון הופק בהן השפות. לה צפוי מה ולדעת בתהליך להתמצא תוכל, העברית

 .וצרפתית רוסית, אמהרית אנגלית

 

 לפרטים נוספים

 

 לדוגמא מונגש וחוזה להנגשה הוראות
 

 במסגרת פרוייקט בקהילה של הקליניקה לזכויות של אנשים עם מוגבלויות נעשה תהליך של הגשה קוגנטיבית של 

 הוראות להנגשה וחוזה מונגש לדוגמא.חוזה עבודה. הפרוייקט תועד במסמך והוא כולל 

 

 באתר קרן שלם שכלית מוגבלות עם לאנשים לשוני בפישוט התכנים למאגר              לפרטים נוספים
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 פיקא תסמונת עם באנשים טיפול ניהול תדריך

 כבליעה המוגדרת אכילה הפרעת היא פיקא תסמונת

 .לפחות חודש במשך אכילים לא חומרים של מתמשכת

, חיים מסכני ביטויים עם, מורכבת בתסמונת מדובר

 המעורבים כלל של לב ותשומת הערכות המצריכים

 האדם בהן מסגרות, משפחה, מטפל צוות) בטיפול

 מאתגרת הינה שהתסמונת למרות'(. וכד ופעיל משולב

 את ולמזער לצמצם ניתן מוקדמת הערכות ידי על

 . קיצון מצבי עם והתמודדות הסיכונים

 ביטויי את המפרט יחידת הבריאות פרסמה תדריך

, להיערכות הנחיות וכן, שלה האטיולוגיה, התופעה

 הטיפול בתכניות הבריאות מקצועות צוות מעורבות

          .ועוד הייעודיות

  לפרטים נוספים

 

 הרפורמה על מוגבלות עם לאנשים אישי ותקצוב אדם מוכווני שירותים:  מקרה חקר

 עתיד תפיסות, ומגמות קשיים - המוגבלויות ובחוקי האירופי באיחוד

 אוניברסיטת ומדיניות משפט, מוגבלות ללימודי המרכז ראש, קווין ראר'ג' פרופ של הרצאתו

 באדם לטיפול האגף ידי על שאורגן מקצועי במפגש 27/02/17 -ב שניתנה אירלנד, גאלווי

 במכללה החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה במשרד התפתחותית שכלית מוגבלות עם

 .מוגבלויות מנהל להקמת הקשורות שונות בסוגיות ועסק למנהל

 הסוגיות סביב אלה בימים באירופה המרכזיים התהליכים את בהרצאתו מתאר קווין פרופסור

 האמנה יישום, אישי תקצוב, מוגבלות עם לאנשים אדם מוכוון שרות למתן הקשורות

 .נוספים והיבטים מוגבלות עם האנשים לזכויות הבינלאומית

 .שלם קרן במימון נעשו ותרגומה ההרצאה צילום

 לצפייה בהרצאה באתר קרן שלם

   

   שווה הזדמנות, שונים סטודנטים: ן"סמ

 

 והסטודנטיות הסטודנטים להתאחדות המשותפים סטודנטיאליים תאים

אוניברסיטאות ומכללות ברחבי  15-המובילים נגישות ושילוב ב בישראל

 מסד של" עמדות לשינוי Friending" התאים הוקמו במסגרת תוכניתהארץ. 

 וקרן רודרמן משפחת קרן, ישראל ממשלת בשותפות ישראל ויינט'ג נכויות

 בישראל. והסטודנטיות הסטודנטים התאחדות בשיתוף, אריסון

 קבוצה להוות שואפים מוגבלות וללא עם סטודנטים בהובלת הגרעינים

 אשר הסטודנטים וכלל הסגל ביחס חיובי עמדות לשינוי יחד ולפעול חברתית

 ממהלך שלהם חיובית וחוויה מוגבלות עם הסטודנטים מספר להגדלת יובילו

 . הלימודים

 הקוראים ן"סמ ופעילי רכזי של החברתיות ברשתות קמפיין הושק אלו בימים

 !" אותנו תפספסו אל" האקדמי הסגל לאנשי

 לפרטים נוספים

 

 ת!בזכארגון  בין פעולה שיתוף' זכות נקודות 3' הסרטונים סדרת

 .  אילן בבר מוגבלות עם אנשים של לזכויות לקליניקה

 

 של לזכויות הקליניקה של סטודנטים בפני שניתנו הרצאות שלוש

 18 בני אנשים שמעסיקים בנושאים אילן בבר מוגבלות עם אנשים

 קבלת, עצמאיים מגורים:  כגון סוגיות סביב מוגבלויות עם ומעלה

 .משפחה הקמת, חיינו על החלטות

 האתגר על שמדברות מבוא הרצאות שלוש מובאות המצולמת בסדרה

, בקהילה דיור: הזכויות מימוש סביב מוגבלות עם אנשים שמלווה

 . להורות והזכות החלטות בקבלת תמיכה

 העולם ותפיסת למימושה החסמים, הזכות את מסבירים הסרטונים

 .בישראל לקדם מבקשת ת!שבזכ

 בסרטונים באתר קרן שלם לצפיה

 

 מושיש החיים״ ״משחק:  לתכנית מסכם הערכה דוח

 מוגבלות עם לבוגרים חינוכי־שיקומי ככלי בכדורגל

 . הנפש בריאות עם ומתמודדים אוטיזם, שכלית

 

 המוסד, עוז מלי, ברק שרון ר"ד, הוצלר ישעיהו' פרופ

 2017, לאומי לביטוח

 

 עמותת ידי על כעשור לפני פותחה" החיים משחק" תכנית

 משרד בשיתוף כיום ופועלת" וחברה חינוך מפעלות"

 של מיוחדים למפעלים והקרן הבריאות משרד, הרווחה

 בכדורגל השימוש את מקדמת התכנית. הלאומי הביטוח

 חברתיות מיומנויות על בדגש חינוכיים תכנים להקניית ככלי

 עם ובוגרים ילדים בקרב ובריא פעיל חיים אורח והקניית

 .מוגבלויות או/ו חברתיים-פסיכו קשיים

 של בבדיקה התמקד התכנית של המלווה המחקר

-והפסיכו הגופניות התפוקות בהשגת התכנית אפקטיביות

 ממצאי .השונות האוכלוסיות על המצופות חברתיות

 מיזם הוא החיים שמשחק כך על מצביעים המחקר

, אוטיזם, ה"מש עם) שנדגמה לאוכלוסייה שתורם אפקטיבי

 שכוללים, מגוונים בהיבטים( הנפש בבריאות ומתמודדים

, הכדורגל משחק במיומנויות שליטה, גופני כושר רכיבי

 אישית אוטונומיה, נפשית רווחה לרבות חיים איכות ורכיבי

      .חברתית ושייכות

 לפרטים נוספים          

   מוגבלויות עם באנשים בטיפול ומיניות זוגיות: למטפלים הכשרה תכנית

 הנו בפרט מוגבלויות עם ואנשים, בכלל אדם בני של ביותר המרכזיים הקשיים אחד

 .ואינטימי זוגי קשר לקיים והקושי, שייכות חוסר, באהבה חסך, הבדידות

 בה לימודים שנת מציעה היחידה ללימודי המשך בבה"ס לעו"ס בבר אילןשל  התכנית

 מנת על היעילים ההתערבות אופני ואת ההתערבות בדרכי האופייניים הקשייםילמדו 

 .כיחידה עצמו הזוג של והן הפרט של הן ולצמיחה להטבה להביא

 לפרטים נוספים

 

 מקצוע אנשי בקרב מסייעת לטכנולוגיה ומודעות חויה,  שימוש בנושא סקר

   ותחלואה המוגבלות, השיקום בתחום

 הזדמנויות מאפשרת בפרט מסייעת וטכנולוגיה בכלל טכנולוגיה, מוגבלות עם אנשים עבור

 בטכנולוגיה משתמשים כן גם המוגבלות בתחום מקצוע אנשי. בעבר נחלתם היו שלא

בית איזי שפירא ושותפים עורך . עבודתם של והמקצועיות השירות את להיטיב מסייעת

  .מסייעת בטכנולוגיה מקצוע אנשי של השימוש והיקף אופן את ללמוד נועד אשר סקר

 למענה על השאלון הקצר
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 "  המחר ועד מאז" בישראל בעיסוק המרפאים של 22-ה הכנס

 

 פנורמה דן במלון, 13-14/09/17 בתאריכים, חמישי-רביעי בימים יתקיים

 .אונו האקדמית והקריה, אביב-תל

 

 מקצועי סיורבחסות קרן שלם  יערךקרן שלם תומכת בכנס אשר במסגרתו 

 אביב תל", אחיקם יימס'צ" תעסוקה שירותי רצף מרכזבבמסגרות הפועלות 

 בהפעלת עמותת צ'יימס. 

 לחץ כאןלפרטים ומידע נוסף וכן רישום 

 

 הכינוס:  בישראל הסוציאלית לעבודה שנה 80 - והעצמה עוצמה

 בישראל הסוציאליים העובדים של 19-ה הארצי

 

 בתל, טיננטלנאינטרקו דיויד במלון 20-21.11.17 בתאריכים יערך

 אביב

 

 לעובדים במה ייתן, בישראל הסוציאליים העובדים לכל שמיועד, הכינוס"

 עבודותיהם את להציג ותלמידים חוקרים, מדיניות קובעי, סוציאליים

 והעובדים המקצוע מתמודד אתם ואתגרים סוגיות ולהעלות

 .הכנס אתר מתוך ." יומית-היום במציאות, הסוציאליים

 

 כאן לחץ לרישום והנחיות היום סדר להורדת

 זכויות שוויון נציבות של השנתי בכנס סדנה או פאנל, להרצאה תקציר להגשת קורא קול

 . 2017 מוגבלות עם לאנשים זכויות לשוויון הבינלאומי היום לציון מוגבלות עם לאנשים

 .2017 באוגוסט 15 ליום עד תקציר להגיש ניתן

 לפרטים נוספים באתר הנציבות

 
 ©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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