שָ לֶם ב ֶָרשֶ ת – חדשות ,עדכונים ועוד!
גיליון מס'  ,10ט"ו בשבט ,תשע"ח 31/01/18 ,

קול קורא להגשת הצעות לקורסים ייחודיים במוסדות אקדמיים
בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית ,לשנה"ל תשע"ט 2018-19

אנשי אקדמיה ,עמיתים ושותפים יקרים,
קרן שלם מזמינה בזאת מוסדות אקדמיים להגיש הצעות לתמיכת הקרן בתוכניות  /קורסים ייחודיים וחדשניים ,אשר יחשפו את
הלומדים לתחום המוגבלות השכלית התפתחותית (האדם ומשפחתו) במגוון הפקולטות והמחלקות השונות באקדמיה.
מצ"ב קובץ ובו קול קורא והנחיות להגשת ההצעה.

לפרטים נוספים

טקס הענקת אותות ופרסי מצוינות לשנת 2017

הטקס התקיים בתאריך  29.11.17במוזיאון א"י
ברמת אביב ,במעמדו של ד"ר אביגדור קפלן,
מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ראשי רשויות ובכירים במשרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים.
לרשימת הזוכים באתר הקרן
לאלבום התמונות בדף הפייסבוק של הקרן

הנחיות להגשת בקשה למענק עבור פיתוח מיזמי חברה וקהילה בהם משולבים אנשים
עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה
הנחיות אלה מחליפות את ההנחיות למסלולים הבאים  :יזמות חברתית בפריפריה ,מיזמים חברתיים במועצות האזוריות ,תכניות
בתחומי האמנויות ,אירועי ספורט ואורח חיים פעיל ,אירועי הסברה והגברת מודעות.
לפרטים נוספים באתר הקרן

קול קורא להגשת בקשה לסיוע לפעילות  :מעגלי החיים  -גיל הזהב בעיניים שלנו
הנגשת נושא הזקנה לאנשים עם מוגבלות שכלית
השיפור המתמיד באיכות החיים של האדם עם מוגבלות שכלית הביא אתו עלייה בתוחלת החיים .אנו עדים ליותר ויותר אנשים

עם מוגבלות שכלית החיים זמן רב יותר ולמעשה תופעת ההזדקנות הופכת להיות חלק גם ממעגל חייהם.
על מנת להרחיב את הידע בדבר השאלה מה אנשים עם מוגבלות שכלית חושבים או יודעים על זקנה פותחה סדרת סרטונים
המבוססת על מחקרה של נירי דוד במסגרת לימודי תואר שני באוניברסיטת חיפה שעסק בשאלת חווית הזקנה של נשים עם
מוגבלות שכלית .המחקר נעשה בסיועה של קרן שלם.
כדי להפיק את המירב מהצפייה בסרטונים ומהתהליך כולו ,נכתב תדריך לצפייה
בהם הכולל מידע על הסרטונים ,כלים בהנחיית קבוצה וכן רעיונות והצעות
להפעלות בעקבות הצפייה בסרטונים.
התדריך הופק במימון האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית,

משרד הרווחה והשירותים החברתיים בשיתוף עם קרן שלם.
קרן שלם והשירות בקהילה מזמינים רשויות/ארגונים/מסגרות לבנות תוכנית מקומית לחשיפה יישום והטמעה של
נושא הזקנה בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית ,והסובבים אותם (בני משפחה וצוותים בטיפול ישיר) תוך שימוש
בסדרת הסרטונים והתדריך.
ניתן לפנות לקרן שלם לקבל ייעוץ/ליווי וגם סיוע כספי לביצוע התוכנית.
להנחיות להגשת הבקשה לחץ כאן

עודכנה רשימת סוגי המסגרות הנותנות שירותים לאנשים עם מש"ה הזכאיות לקבל תקן מתנדב שירות
לאומי מקרן שלם
קרן שלם מסייעת כבר שנים רבות לרשויות המקומיות והאזוריות במימון תקנים למסגרות יום בקהילה לאנשים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית ,בכל הרשויות בארץ ,בדגש על אוכלוסייה בתפקוד בינוני נמוך.
רשימת סוגי המסגרות הזכאיות לקבל תקן מתנדב במימון קרן שלם שונתה וניתן למצוא אותה בקישור המצורף.
עוד באתר הקרן נמצאים טפסים להורדה עבור :
-

הנחיות להגשת בקשה לתקנים

-

דיווח התחלת עבודה

-

דיווח פעילות חודשי

מחקר אורך חדשני וייחודי  :החיים בקהילה בעיני אנשים עם מוגבלות שכלית-סיכום ממצאי ביניים
לשנת המחקר השניה
לראשונה בישראל ובעולם ,מתבצע מחקר הבודק לאורך זמן
את נקודת מבטם של אנשים צעירים עם מש"ה על חייהם
ועל סביבתם ,בשונה ממחקרים קודמים שהתמקדו בבחינה חד פעמית
של אתגרים בחייהם של הצעירים .דגש נוסף ניתן להיבטים משפחתיים
והוריים בהקשר לגורמי סיכון והעצמה.
המחקר הנו מחקר אורך ייחודי ביוזמתה של קרן שלם ובשיתוף
שלושה חוקרים בכירים מאוניברסיטת תל-אביב ,אוניברסיטת חיפה
והמרכז האקדמי פרס:
פרופ' מיכל אל-יגון ,פרופ' אריק רימרמן ופרופ' מלכה מרגלית.
סיכום ממצאי הביניים לשנת המחקר השניה בקישור המצורף

האתר החברתי נט.חבר זכה באות השיוויון החברתי של נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
לשנת 2017
נט.חבר הינו אתר חברתי המיועד לאנשים בוגרים עם מש"ה.
מטרת המיזם היא לתרום לשיפור איכות החיים על ידי הרחבת מעגלים חברתיים ,פעילות פנאי מותאמת וערוצי מידע זמינים
ונגישים .משתמשי האתר יכולים להתכתב חברים ממקומות שונים ,לשחק במשחקים מותאמים ולצפות בתמונות וסרטונים –
ללא תלות בידיעת קרוא וכתוב או שימוש בעכבר.
נכון לדצמבר  2017פעילים בנט.חבר  652חברים מ 40 -מסגרות יום ודיור בקהילה ברחבי הארץ .חלק ממערך ההדרכה של
נט.חבר מבוסס על הדרכת עמיתים ומשתמשים מרכזיים שותפים בקבלת החלטות הנוגעות להתפתחות האתר.
האתר מפותח על ידי עמותת אלין בית נועם בשיתוף המשתמשים ,בתמיכת משרד הכלכלה וקרן שלם ,ובשיתוף
האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

לצפיה בסרטון האירוע השנתי של נט.חבר לשנת 2017

הפעלת מסגרֹות יֹוםׁ-שהּות-ארֹוך לילדים ובני נוער עם מּוגבלּות שכלית
התפתחּותית  -אוגדן הדרכה

כחלק מבניית הפעילות וטיפוח המקצועיות של שירות יום-שהות-ארוך,
פותח אוגדן זה ,אשר מהווה מאגר מקיף ועשיר ובו  -ידע ,מידע,
הנחיות וכלי עזר יישומיים להפעלת המסגרות.
האוגדן הינו נדבך נוסף בספרי ָה המקצועית של השירותים הקהילתיים
לטיפול באנשים עם מש"ה ומטרתו לחבֵּר – הלכה למעשה  -בין מדיניות ונהלים
של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לבין הפרקטיקה בשטח.
האוגדן פותח על ידי השירות בקהילה ,האגף לטיפול באדם עם מוגבלות
שכלית ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים בשיתוף ובמימון קרן שלם.

לעיון באוגדן

תיעוד סיור מקצועי בלונדון ,אנגליה ,
ידע מקצועי ,תובנות וזיכרונות
בחודש יוני  2016יצאה משלחת מטעם קרן שלם ומרכז
השלטון המקומי לסיור מקצועי בלונדון ,אנגליה.
המשתתפים  ,מרכזי תחום מש"ה במחלקות הרווחה ברשויות המקומיות,
רכשו במהלך הסיור ידע מקצועי רב ,תובנות מקצועיות ואישיות ,זיכרונות ותחושות
שילוו אותם בהמשך עשייתם – איש איש בשדהו .בחוברת התיעוד מקובצים
החומר המקצועי ,הרשמים ,התובנות והתמונות המהוות גם זיכרונות מהסיור המלמד,
המעשיר והמהנה ,שחוו חברי המשלחת.
למסמך המלא

מדריך לתכנון והקמה של מעונות יום שיקומיים
מדריך זה מהווה פלטפורמה שוויונית לקבלת שרות איכותי בכל רחבי הארץ ומציג סטנדרטים
אחידים לבניית מעונות יום שיקומיים .לתהליך הפקתו התגייסו שותפים רבים מתחומי ידע שונים
במטרה לסייע בהבנת הקריטריונים לסיוע הקרנות,
הדרישות והצרכים הפיזיים לבניית שרות הולם .המדריך מחבר הלכה למעשה
בין מדיניות ונהלים של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,

קרנות הביטוח הלאומי ,קרן שלם ,קובעי מדיניות ברשויות  ,מפעילים/זכיינים ואדריכלים
ובין הצרכים היומיומיים של הפעוטות ,המשפחות והצוותים
להם נדרשים מענים מקצועיים מיטביים.
האוגדן פותח על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים בשיתוף ובמימון קרנות
הביטוח הלאומי  -הקרן לפיתוח שירותים לנכים וקרן שלם.
לעיון במדריך

חווית ההאכלה והאכילה –
חוברת הדרכה לעבודה עם אנשים עם מוגבלות
מטפלים ישירים במסגרות לאוכלוסייה עם מוגבלויות מסייעים למקבלי שירות
במרבית תחומי החיים ,כולל רחצה ,הלבשה והאכלה .לעיתים קרובות גובה
התפקיד התובעני מחיר בדמות רמות מתח גבוהות ותחושה של עומס נפשי,
המביאות לפגיעה באיכות הטיפול .מטרתו של תדריך זה הינה ליצור מדד נוסף,
שונה לאכילה מיטבית ,כזו שתעמיד את האדם במרכז ולה יהיו שותפים רבים.
מדדים אלה יביאו בחשבון את האלמנטים הנוספים הנכנסים לאכילה והאכלה
ויצמצמו את הדיסוננס הנוצר בקרב המטפלים הישירים ש"מספיקים" להתייחס רק
לאלמנט הפיזי.
התדריך נכתב על ידי צוות יחידת הבריאות ,האגף לטיפול באדם עם
מוגבלות שכלית ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים והוא מתבסס על
תהליכי פיתוח ידע מקצועי שנעשו בשיתוף ובמימון קרן שלם.
להורדת התדריך

שירות סביבה תומכת  :מסמך מדיניות2016 ,

תכנית סביבה תומכת הינה תכנית מרכזית של השירות לטיפול בקהילה המהווה
חלופה להוצאה חוץ ביתית לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
(מש"ה) .מסמך מדיניות זה מהווה גוף ידע אחד והנחיות עבודה אחידות המתייחסות
לנושאים ולדילמות העולות מן השטח בנושא .מסמך זה הינו תוצר של קבוצת למידה
המאפשרת תקשורת ,שיתוף בידע ובניסיון מקצועי ולמידה הדדית .בקבוצה חברו
מדריכים ,רכזים ומפקחים בתוכנית סביבה תומכת ,הן מקרב עמותות והן מקרב
רשויות שונות.
הקבוצה פעלה בהנחיית מכון רום בשיתוף השירות בקהילה האגף לטיפול

באדם עם מוגבלות שכלית ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,בשיתוף
ובמימון קרן שלם.

לעיון במסמך

חלון לעולם המוגבלות השכלית  -לומדת אוריינטציה והיכרות
ראשונית עם עולם המוגבלות השכלית
שיתוף פעולה בין המכללה הטכנולוגית בחולון ,הפקולטה לטכנולוגיות
למידה לבין קרן שלם והאגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית במשרד
הרווחה הניב לומדה אינטראקטיבית שמטרתה להקנות אוריינטציה ומידע
ראשוני על תחום המוגבלות השכלית.
הלומדה הינה פרוייקט גמר של גל ספקטור וליאת ברוכמן ,סטודנטיות
בפקולטה לטכנולוגיות למידה.
לפרטים נוספים ולשימוש בלומדה

"לילך" – אתר תכנים מונגשים בנושא בריאות האישה לנשים
עם מוגבלות שכלית התפתחותית
אתר "לילך" ,שפותח עבור קרן שלם והאגף לטיפול באדם עם מש"ה במשרד העבודה והרווחה ,נועד להסביר לנשים עם

מוגבלות שכלית התפתחותית מיהו רופא הנשים וכיצד מתנהלות הבדיקות השגרתיות בחדר הטיפולים שלו.
מטרת האתר הינה להפחית את תחושות הלחץ והחרדה ולהגביר את תחושת העצמאות של הנשים לקראת הביקור
אצל רופא הנשים וביצוע הבדיקות .תהליך הלמידה באתר מיועד לנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברמת תפקוד
בינוני-גבוה ,בגילאי  21ומעלה ,המתגוררות במסגרות דיור או בבית הוריהן וצורכות שירותים במסגרות השונות בקהילה.
האתר הינו פרוייקט גמר של שחר מור ונועה מיינרט
סטודנטיות בפקולטה לטכנולוגיות למידה במכון
הטכנולוגי בחולון.
לאתר לילך

לסרטון על האתר

כלי הערכה ודרכי טיפול באנשים מזדקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או עם תפקוד שכלי גבולי
סקירה זו עוסקת במעמדם של מזדקנים וזקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ,לבחון את מאפייניהם הבריאותיים,
הרגשיים ,החברתיים והקוגניטיביים ,לאתר את דרכי ההערכה ,המדידה והאבחון של אוכלוסייה זו ולדון בצרכיה השונים.
מטרתה היא ליצור מסד מבוסס-ראיות לאיתור אוכלוסייה זו ולבחון דרכי תמיכה וטיפול מגוונות ,הנותנות מענה לצרכים
ולמאפיינים המיוחדים שלה .נקודת המוצא התאורטית של סקירה זו משלבת בין הגישה ההומניסטית ובין הגישה החברתית
למוגבלות לצורך איתור ,הערכה וטיפול באוכלוסייה זו.
המסמך הוכן לבקשת מינהל המוגבלויות וכתיבתו התאפשרה בסיוע האגף למחקר ,תכנון והכשרה של משרד
הרווחה והשירותים החברתיים והוא נמצא ברשימת הדו"חות של אתר אגף מחקר ,תכנון והכשרה .לעיון בסקירה

כנס תכניות עבודה לשנת  - 2018מינהל מוגבלויות ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
כנס תכניות העבודה לשנת  2018נערך השנה בחנוכה ב-
 19.12.17במלון גני ירושלים .בכנס נערך סיכום של
השנה החולפת וכן הצגת תוכניות לשנה הקרובה.
המצגות לקוחות מתוך קהילת הידע של משרד הרווחה
והשירותים החברתיים.

"נקודת האור" היא דרך לציין עשייה או קידום
מהלך שנועד להיטיב עם איכות חייהם
של אנשים עם מוגבלות.
לעיון ברשימת הזוכים בנקודות אור לשנת
 2017של מינהל המוגבלויות

לעיון במצגות
דף מידע לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם לשנת  : 2017-2018מינהל מוגבלויות ,משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים
דף מידע מיועד לאנשים עם מגבלויות ובני משפחותיהם.
הדף מרכז את הישגי אגפי ושירותי מינהל המוגבלויות לשנת  2017המהווים תכניות פעולה שימשכו גם בשנת .2018
בנוסף הוא מציג את היעדים והתכניות חדשות לשנת .2018
לעיון בדף המידע

קול קורא לקרמיקאים להשתתפות במיזם ארצי "הלב זוכר" לרגל
בתי ספר לקרמיקה ,לקרמיקאים יוצרים וקרמיקאים העוסקים בהדרכת חוגי נוער ומבוגרים ,מוזמנים לקחת חלק במיזם ארצי.
מיזם "הלב זוכר" הוא מיצב אמנותי ארצי לזכר חללי צה"ל .במסגרת המיזם יעוצבו  23,545לבבות קרמיקה אדומים (כמספר
חללי מערכות ישראל) ויונחו לקראת יום הזיכרון התשע"ח ,בשביל ארוך ומתפתל מחוץ ולתוך מרכז יצחק רבין לחקר ישראל,
בתל אביב.

לפרטים נוספים

פריטי מידע חדשים במאגר תכנים בשפה פשוטה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
* תוצרי הכנס ללימודי מוגבלות שנערך ב 28.6.17 -בקריה האקדמית אונו
* כיצד להגן על עצמנו משרפה?
* תכנים בתחום בריאות האשה
לעיון בפריטי המידע בקרו במאגר התכנים באתר הקרן

מבטים  -מבט לחייהן של בוגרות המתגוררות במערך הדיור של עלי שיח
הסרט מציג סיטואציות מחיי היום יום של בנות בוגרות המתגוררות במערך הדיור של עלי שיח.
בצורה נוגעת ללב ,הבנות מביאות את נקודת מבטן האישית על התמודדויות שונות עם החברה ועם הפרט.
הסרט בכיכובן של בנות המתגוררות בדירה של מערך הדיור "בעלי שיח"
הסרט הופק במסגרת מפרויקט "נערות יוצרות סרט" בניהולה של מירי בוקר ובתמיכת אגף השיקום ,משרד
העבודה והרווחה.

לצפייה בסרט

קול קורא למלגת מחקר מטעם המרכז ללימודי מוגבלות ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,אונ' העברית

המרכז ללימודי מוגבלות מציע מלגת מחקר לתלמידי/ות מחקר לתואר שני ו/או שלישי מכלל החוגים ,המחלקות והפקולטות

באוניברסיטה העברית ,אשר מחקרם/ן עוסק במוגבלות תוך שימוש בנקודת מבט חברתית.

על התלמידים/ות להיות לאחר אישור הצעת המחקר שלהם.

לפרטים נוספים

שמרו את התאריך ליום עיון "שירות מתחיל בנגישות"  :הנגשת חדר המיון לאנשים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית
שייערך ביום שלישי ,כ"ו באדר ,תשע"ח 13/02/18 ,באולם פנמה ,ביה"ח הדסה עין כרם ,ירושלים
מסעות מתגלגלים  -בלוג על טיולים ומסעות נגישים לכיסאות גלגלים .הפרויקט הוא פרי יצירה
משפחתית משותפת שכולל טיולים סובבי הארץ והעולם.

כל הזכויות שמורות לקרן שלם©
שד' מנחם בגין  ,5בית דגן50200 ,
טלפון  03-9601122 :פקס  03-9604744 :מס' עמותה 58-006-485-5 :
להסרה מרשימת התפוצה נא לשלוח מייל לכתובתgeneral@kshalem.org.il :

