יום רביעי  62מרץ 6102
כ"ד אדר ב תשע"ד
הנדון  :קול קורא להגשת הצעות לתוכניות  /קורסים ייחודיים
בנושא מוגבלות שכלית התפתחותית
במוסדות אקדמיים
לשנה"ל תשע"ה 5102-5102
קרן שלם ,הקרן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) ברשויות
המקומיות ,שואפת ופועלת לשיפור מתמיד באיכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית,
ומקדמת את המודעות לאוכלוסייה זו בקרב כלל החברה הישראלית.
אופייה והתנהלותה העתידית של החברה בישראל תלויים בדור העתיד של אנשי המקצוע בתחומי
האקדמיה השונים ,אשר ישימו על סדר היום שלהם את ההיכרות והחשיפה לאנשים עם מוגבלויות שונות,
ביניהן מוגבלות שכלית התפתחותית ובכלל זה לימוד אורח חייהם ,איכותם ,כישרונותיהם ויכולותיהם בכל
תחומי החיים.
ועדת פיתוח כ"א של קרן שלם מזמינה בזאת מוסדות אקדמיים להגיש הצעות לתמיכת הקרן
בתוכניות  /קורסים ייחודיים וחדשניים ,אשר יחשפו את הלומדים באקדמיה
במגוון הפקולטות והמחלקות השונות ,לתחום המוגבלות השכלית התפתחותית (האדם ומשפחתו)

ניתן לתאם מפגש מקדים להבהרות וחשיבה משותפת.
את ההצעות יש להגיש עד לתאריך –  ,1001206102באמצעות המייל לכתובת timna@kshalem.org.il
בהתאם להנחיות המופיעות מטה.
את ההנחיות ניתן למצוא גם באתר קרן שלם www.kshalem.org.il
לשאלות ניתן לפנות באמצעות המייל לתמנע גבאי מרקביץ במייל timna@kshalem.org.il :

בברכה,
תמנע גבאי מרקביץ
מנהלת תחום פיתוח כ"א והסברה ,קרן שלם

הנחיות להגשת הצעות לקול קורא
לתוכניות ייחודיות וחדשניות בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית במוסדות אקדמיים
על ההצעות לכלול את הפרטים הבאים :
 .0רציונל ומטרות
 .6סקירת ספרות עדכנית רלבנטית לנושא
 .3קהל יעד
 .2מסלול לימודים (פקולטה0מחלקה0חוג)
 .5מועד פתיחה משוער
 .2היקף שעות
 .7סיליבוס
 .8סגל מרצים
 .9רכז אקדמי ,כולל קו"ח
 .01תקציב בפורמט המצורף :
יש להגיש את הצעה עבור כל קורס בנפרד (ניתן להגיש במסמך אחד עבור כמה קורסים ,אך יש לייצר
הפרדה בתוך המסמך בין קורס לקורס) אך ורק על פי הסעיפים הבאים :
הוצאות
שכר שעות הוראה
שכר שעות ריכוז
עלות שכירות מתקן למידה
עלות סיור
שונות
סה"כ עלות הקורס
תקורה באחוזים
סה"כ כללי

כמות

עלות

סה"כ

הערות

הערות בנוגע לתקציב :
א .יש לחשב את התקורה באחוזים מסה"כ עלות הקורס.
ב .במקרים בהם יש סעיף שונות (לדוגמא -ציוד נלווה0חומרים וכו') יש לפרטם בעמודת ההערות.
ג .שכירות מתקן למידה – במידה ורלבנטי ,יש לציין את כתובתו ושמו של המקום.


הקרן לא תדון בהצעות שלא הוגשו בפורמט המצ"ב

הערות


את ההצעות יש להגיש האמצעות המייל במסמך  ,wordבשפה העברית ,גופן  ,06בהיקף של עד
 5עמודים ,בציון שם המוסד האקדמי ואיש קשר לצורך הנושא ,לכתובת timna@kshalem.org.il



מועד הגשת ההצעות .1001206102



רק הצעות שתוגשנה במועד ,ותעמודנה בקריטריונים המפורטים מעלה ,תועלנה לדיון בוועדת
פיתוח כ"א של קרן שלם.



קרן שלם רשאית שלא לדון בהצעות שהוגשו עקב שינויים בצרכים ,ביטולי קורסים וכיוב'.



אין בהצעה זו התחייבות של קרן שלם לתמיכה בקורס כלשהו.

בכל שאלה ניתן לפנות לתמנע באמצעות המייל .timna@kshalem.org.il

בברכה,
תמנע גבאי מרקביץ
מנהלת תחום פיתוח כ"א והסברה ,קרן שלם

