שלם ברשת – חדשות ,עדכונים
ועוד!

גיליון מס'  , 3ח' בתשרי תשע"ה11/21/20 ,

שמרו את התאריך להשתלמות הדו-שנתית של קרן שלם בתחום המוגבלות השכלית והשיקום
לרכזים ,עו"סים ,ומנהלים ברשויות המקומיות ובמסגרות בקהילה
ההשתלמות תיערך במלון יהודה בתאריכים 81-81/30/82
פרטים נוספים באתר הקרן

קול קורא להגשת בקשות לקרן שלם עבור מענקים לחקר תחום המוגבלות השכלית התפתחותית לשנת 4382
הועדה למחקר של קרן שלם מודיעה בזאת על האפשרות הניתנת לחוקרים או גופים ,לסטודנטים לתואר שני או שלישי ,להגיש הצעות
מחקר בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית (פיגור שכלי) המקדמות את הידע ,הטיפול ואיכות החיים של האדם עם מוגבלות שכלית
התפתחותית (פיגור שכלי) והסובב אותו.
להנחיות המפורטות להגשת הצעות באתר הקרן

ידיעון ההשתלמויות של קרן שלם לשנה"ל תשע"ה 4382-4382
אנו גאים להציג את ידיעון את ההשתלמויות של קרן שלם לשנה"ל תשע"ה  ,4382-4382ומזמינים אתכם לקחת חלק במגוון הקורסים
וההשתלמויות המוצעים בו.
לעיון בידיעון לחצו כאן

מערכות וערכים  -הכינוס הארצי ה 81-של

הכנס הבינלאומי הרביעי בנושא מחלות

העובדים הסוציאליים בישראל

ומוגבלויות כרוניות בילדים והתפתחות האדם

יערך בתאריכים  42-42/88/82במלונות דן פנורמה

יערך בתאריכים  43-40/38/82בבינייני האומה

ודיויד אינטרקונטיננטל ,בתל אביב

בירושלים

פרטים נוספים באתר הקרן

לפרטים נוספים ומידע על רישום באתר הקרן

טופס תקציר פרוייקט מעודכן להגשת בקשות לתמיכה בפרויקטים רגילים ובמסלול מעלה
של קרן שלם
לנוחיותכם טופס תקציר פרוייקט מעודכן נמצא באתר הקרן

נספח מעודכן של מפרט תפקודי ופיזי של הפונקציות הנדרשות בעת תכנון פיזי של מרכז יום לבוגרים
מעל גיל  ,48סיעודיים וטיפוליים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית
נספח מעודכן למדריך ההנחיות לתכנון פיזי של מרכזי יום לבוגרים בני  + 48באתר הקרן

תקן מעודכן של ריהוט וציוד כללי
למועדונים חברתיים ,מועדוניות,
ומסגרות חברתיות
של המוסד לביטוח לאומי ,הקרן
לפיתוח שירותים לנכים
רשימה מומלצת למסגרות הארכת
יום לילדים ולבוגרים עם מוגבלויות.
לעיון במסמך באתר הקרן

שאלון איסוף נתונים
המחלקה לאבחון ,קידום והשמה ,האגף לטיפול באדם עם
מש"ה.
השאלון נבנה על מנת לשמש כלי אחיד לעבודה מקצועית בתחום לגבי
כלל אוכלוסיית מקבלי השרות -בדיור ובקהילה .הוא מיועד לצורך איסוף
נתונים בצורה שיטתית ובאופן כזה שיציג תמונה מהימנה ועדכנית
אודות תפקודו של האדם בתחומי חיים העיקריים.
לפרטים נוספים באתר קרן שלם ובקהילת הידע של האגף

חדש באתר קרן שלם
קרן שלם שולחת לכם צבע ירוק
פעילות בטבע גם לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
בתקופת מבצע צוק איתן סייעה קרן שלם למסגרות רבות של אנשים עם מש"ה
בפעילויות הפגה בדגש על יציאה לטבע.
לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,כמו לכל אחד מאיתנו ,הזכות להנות
מכל מה שיש למדינת ישראל להציע ,קרן שלם פועלת באופן מתמיד כדי לאפשר
זאת .בשיתוף עם עמותת לטם-טבע נגיש לכל ,גם אנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית נהנו מטיול וביקור בחיק הטבע.
לצפיה בסרטון של חניכי מע"ש יחד מבאר שבע המטיילים בפארק הלאומי עין
חמד ,בהדרכת עמותת לטם – טבע נגיש לכל לחצו כאן

מאגר פריטי מידע בנושא  :פגיעה וניצול של
ילדים עם מוגבלויות

משה שגב והחניך יורם קהאן בתוכנית הבוקר של
ערוץ  83מציגים את "מבשלים תוכנית" סדרת
תוכניות בישול של שפים מובילים מבשלים יחד עם
אנשים עם מש"ה.

ריכוז של כל החמרים הנילווים לערכת ההדרכה של
תוכנית מצוף הכוללים מצגות ,דפי עזר ,נספחים,
חוקים ועוד.

הפרוייקט ביוזמת שק"ל מומן על ידי קרן שלם.

לצפייה בפריטים באתר הקרן

למידע נוסף וצפיה בסרטון

איפה הים? מחזה מקורי מאת חנוך רעים,
במדיטק חולון

תרשו לנו
להציע
לכם
חברות?

סיפור מסע מפתיע ,על האחרים שביננו ועל האחר
שבכל אחד מאיתנו.
לראשונה תומכת קרן שלם בהפקה של תיאטרון
רפרטוארי ,הפונה לקהל צעיר בעיקר ,אך מתאימה גם
לבוגרים.
פרטים נוספים באתר הקרן

עשו לייק לעמוד

בגוף אנחנו מבינים – חדר ספורט מותאם
לאנשים עם מוגבלות שכלית
אגודת עמי בבאר שבע שילבה פעילות גופנית
בשגרה הקבועה של חניכי המסגרות המופעלות על
ידה.
ניתן לצפות בסרטון המציג את תוכנית הפעילות ואת
תהליכי העבודה בחדר הספורט.
קרן שלם סייעה ברכישת הציוד לחדר הספורט ויזמה
את צילום הסרטון המוצג באתר הקרן

שהחיינו והגיענו לזמן הזה  -המשמעות של טקסי
בת/בר מצווה עבור ילדים בעלי נכויות
התפתחותיות ומשפחותיהם.
קרן שלם העניקה לתוכנית אות הוקרה ייחודי בטקס
הפרס.
מחקרה של ד"ר גילה ווגל העוקב אחר ילדים
בתוכנית של התנועה המסורתית המופעלת בבתי ספר
של החינוך המיוחד ברחבי הארץ.
לצפיה בסרטון על המחקר באתר הקרן

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

הפייסבוק של
קרן שלם והצטרפו
לקהילה בת למעלה
מ 4,000-חברים
המעודכנים על
בסיס קבוע
בכתבות ,עדכונים
בתחום המש"ה.

