שלם ברשת – חדשות ,עדכונים
ועוד!גיליון מס'  , 2כ' באייר תשע"ד02/5/1/ ,
חיים געש – ראש מועצת פרדס חנה-כרכור ,מונה ליו"ר קרן שלם הפועלת לפיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית ברשויות
המקומיות.
חיים געש ,ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,מונה ליו"ר קרן שלם ,הפועלת מזה  02שנה ,לפיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית
התפתחותית ברשויות המקומיות .חיים געש מחליף בתפקיד את מאיר דהן ,ראש מועצת מזכרת בתיה .געש מונה על ידי חיים ביבס יו"ר
השלטון המקומי .לכתבה המלאה באתר הקרן

האסיפה הכללית של קרן שלם – דיווח לשנת 0200

קרן שלם שמחה להזמין את מנהלי אגפי ומחלקות הרווחה מכל הרשויות המקומיות והאזוריות בארץ ,חברי האסיפה כללית ,לאסיפה
הכללית של קרן שלם דיווח לשנת .0200
האסיפה תתקיים ב 00/20/01-החל מהשעה  02:22במע"ש טייבה .למעוניינים בהסעה ,נא לפנות לאפרת בקרן .דו"חות וסדר יום מפורט
ישלח במייל.

סרט חדש למשפחות ואנשי מקצוע  -משפחה מיוחדת משחקת
מיזם ייחודי שמטרתו להגביר את המודעות לחשיבות המשחק לילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם.
במסגרת המיזם הופק סרט בן  02דקות העוסק בנושא וכעת נמצאת בפיתוח ערכת הדרכה אשר תלווה את
הסרט.
זהו מיזם משותף לקרן שלם ,אשלים ,עמותת קשר והקרן לפיתוח שירותים לנכים בביטוח לאומי .קרן שלם
תמכה בהפקת הסרט ,סייעה בחשיבה ,תכנון ובמימון.
בשלב זה ניתן לצפות בסרט עם כתוביות במגוון שפות .לצפייה בסרט ומידע נוסף

מבשלים תוכנית – סדרת תוכניות בישול
במסגרת המענקים שאושרו במסלול יזמות של קרן שלם הופקה וצולמה סדרת טלביזיה בה ששה מהשפים
המובילים בארץ מבשלים יחד עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית .הסדרה הינה יוזמה של עמותת
שק"ל במסגרת תוכנית "שיאים".
למידע נוסף ולצפיה בפרקי התוכנית.

באחוה ובידידות  -הכנס השנתי לשונות ורב תרבותיות
הכנס יערך ב 00-במאי במכללת אחוה .קרן שלם שותפה בתכנון ובמימון הכנס.
לפרטים נוספים ומידע על רישום

קונגרס וינגייט למדעי הספורט והפעילות הגופנית 0201
הקונגרס יערך בין התאריכים  00-01ביוני במכללת ווינגייט.
קרן שלם שותפה בתכנון ומסבסדת השתתפותם של העוסקים בתחום המש"ה ברשויות המקומיות ובמסגרות
בקהילה המופעלות על ידי עמותות .לפרטים נוספים ומידע על רישום באתר הקרן

מין ומיניות במרחב הטיפולי
יום עיון העוסק בהיבטים פסיכו-סקסואליים וגבולות ביחסי מטפל ומטופל .יתקיים ב  00/20/01-בבית איזי
שפירא.
לפרטים נוספים ומידע על רישום באתר הקרן

שימושים טיפוליים עם מכשיר  iPadוטבלטים – רשימת אפקליציות שונות לפי תחומים המומלצות
לשימוש בעת עבודה עם אנשים עם מוגבלות שכלית
מסגרת קורס "טכנולוגיות חכמות ככלי מסייע בעבודה עם אנשים עם מוגבלות שכלית" שנערך ע"י מכון מגיד
במחוז צפון בריכוזה של חגית רובין ,מומחית בטכנולוגיה מסייעת ,נחשפו משתתפי הקורס לשימושים
הטיפוליים האפשריים באמצעות מכשירי טאבלטים והאייפד .לרשימה המלאה באתר הקרן

קול קורא להגשת יצירות אמנות בתחומים שונים לתערוכת אמנות בגרמניה
אקים ישראל מפיקה תערוכה חדשה בקהילה היהודית בגרמניה ,למטרות גיוס כספים בעבור אנשים עם
מוגבלות שכלית.
מסגרות הנותנות שירותים לאנשים עם מש"ה מוזמנות לעבוד עם האמנים על יצירות אמנות חדשות בנושאים
שונים ולהגיש מעומדות לקול הקורא.

חדש
הזווית של האחים במשפחה בה יש ילדים
עם מוגבלות.
קטעים מתוך סרטה המרגש של חגית רון
רבינוביץ'.

באתר קרן

שלם

מה צופן העתיד לאמהות הבוחרות להביא לעולם
תינוק עם תסמונת דאון?
לצפייה בסרטון המרגש של העמותה האיטלקית
CoorDown

למידע נוסף וצפיה בסרטון

מדריך קצר ותמציתי למשתמשים באתר החדש של קרן שלם
לחצו כאן

כל הזכויות שמורות לקרן שלם©
שד' מנחם בגין  ,5בית דגן.55255 ,
טלפון  50-2250022 :פקס  50-2259099 :מס' עמותה 55-552-955-5 :
להסרה מרשימת התפוצה נא לשלוח מייל לכתובת general@kshalem.org.il

תרשו לנו
להציע
לכם
חברות?
עשו לייק לעמוד
הפייסבוק של
קרן שלם והצטרפו
לקהילה בת למעלה
מ 2,500-חברים
המעודכנים על
בסיס קבוע
בכתבות ,עדכונים
בתחום המש"ה.

