שלם ברשת – חדשות ,עדכונים ועוד!
גיליון מס'  , 6ז' בשבט

תשע"ו17/01/16 ,

מעבר לקול – הרכב מוזיקלי משולב פרוייקט חדשני וייחודי
מטרת הפרוייקט הינה הקמה של הרכב מוזיקלי שיוויוני ומשולב בין אנשי מקצוע בתחום המש"ה
ואנשים עם מש"ה המתגוררים בקהילה.
אנו מאמינים כי הרכב מוזיקלי מעין זה יהווה דוגמא לעשייה חברתית ואישית לחברה הישראלית
ומעבר לכל יהווה מקום מפגש אמיתי ,שיוויוני בין אנשים אשר המשותף להם הוא אהבת השירה
והמוסיקה.
אם אתם אוהבים לשיר ורוצים לקחת חלק בהרכב ,אתם מוזמנים ליצור קשר עם אורי שחר,
המנהל המוזיקלי בנייד .052-2304979 :
ניתן לעניין גם מדריכים ואנשי צוות נוספים במסגרות היום.
* הפרוייקט מיועד בשלב זה לזמרים וזמרות מאזור המרכז בלבד.

קול קורא להגשת הצעות לתוכניות  /קורסים ייחודיים בנושא מוגבלות שכלית התפתחותית
במוסדות אקדמיים לשנה"ל
תשע"ז .2016-2017
ועדת פיתוח כ"א של קרן שלם מזמינה בזאת מוסדות אקדמיים להגיש הצעות לתמיכת הקרן
בתוכניות  /קורסים ייחודיים וחדשניים ,אשר יחשפו את הלומדים באקדמיה לתחום המוגבלות
השכלית התפתחותית (האדם ומשפחתו) במגוון הפקולטות והמחלקות השונות.
פרטים נוספים בקישור המצורף

קול קורא להגשת בקשות למענקים עבור אירועי הגברת מודעות וחשיפה לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית
קרן שלם מזמינה בזאת רשויות מקומיות המעוניינות לקדם שינוי עמדות ושינוי חברתי ,לפנות אליה בהצעות לתוכנית בנושאים האמורים .התוכנית תיבנה
בשיתוף צוות הקרן והפיקוח המחוזי ותהווה בסיס לדיון עם גורמים מקצועיים נוספים .סכום המענק ייקבע בהתאם להיקף ולמשך התוכנית ,לעלויות ,לשותפים
ולשותפויות ,ועל פי שיקול דעת הגורמים המקצועיים בקרן .פרטים נוספים והנחיות בקישור המצורף

המהדורה המקוונת של המארז לניהול האיכות ע"פ תקן  , ISO 9001למנהלי מרכזי רש"ת – רצף שירותי תעסוקה (מע"ש).
גישת התקן היא גישה מודרנית לניהול איכותי אשר מאפשרת לארגון יישום יעיל והדרגתי על מנת להביא לשיפור
משמעותי של מכלול פעילויות הארגון .התקן נועד להביא לשיפור מתמיד של איכות השירות המסופק
במרכזי רש"ת (מע"ש) .מארז זה המכיל את כל הנחוץ להביא את התעדת מרכז רש"ת לתקן ISO 9001
פרטים נוספים בקישור המצורף

ממצאי סקר להערכת תרומת קרן שלם בתחומי פעולתה כפי שהיא נתפסת בעיני בעלי תפקידים שונים
סקר זה הינו אחד התוצרים של תהליך החשיבה האסטרטגי שקיימה הקרן בשנת  .2013מטרת הסקר הייתה לבחון האם קיימת הלימה בין צרכי
השטח וחלוקת המשאבים לבין תחומי העשייה של הקרן .כחלק מתפיסת העולם של קרן שלם הקשובה לצרכי השטח ורואה חשיבות בבחינה עצמית
מתמדת ,פנתה הקרן למגוון שותפים מהשדה לצורך קבלת משוב על תחומי הפעולה של הקרן.
פרטים נוספים בקישור המצורף

הסקר נערך ע"י מכלול – יח' הערכה ומחקר של קרן שלם.

מחזור נוסף של קורס אבחנה כפולה :אנשים המתמודדים עם
מוגבלות שכלית והפרעה נפשית
יפתח ב 02/03/16 -ויתקיים בימי ד' בין השעות 10:00-12:00
באוניברסיטת חיפה.
הקורס יתקיים במסגרת החוג לבריאות נפש קהילתית
באוניברסיטת חיפה ,בשיתוף בית איזי שפירא וקרן שלם והוא כולל
מרצים אורחים.
הקורס מיועד לסטודנטים לתואר שני מתחומי הרווחה הבריאות
והחינוך ולשומעים חופשיים מתחום הטיפול באנשים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית.
לפרטים נוספים ומידע על הרשמה לחץ כאן

מחזור השלישי של קורס "תזונת האדם עם הצרכים המיוחדים"
יתקיים בסמסטר ב' ,בימי ד' ,החל מתאריך  24.2.16בבית הספר למדעי
התזונה ,הפקולטה לחקלאות ,רחובות
מטרות הקורס :הבניית שינוי משמעותי בעמדות כלפי אוכלוסיית האדם עם
מוגבלות שכלית ובעלי צרכים מיוחדים ,שיפור משמעותי בידע הכללי ובידע
הקשור בנושאי תזונה ובריאות בקרב אוכלוסייה זו ,ומתן כלים בסיסיים
לקראת הכשרה מעשית בתזונה קלינית ,אשר יאפשר עבודה מקצועית
וראויה של דיאטנים עם אוכלוסייה ייחודית זו ,על גווניה השונים.
אנשי מקצוע המעוניינים לקחת חלק כשומעים חופשיים מוזמנים להירשם
לפרטים נוספים לחץ כאן

מפגש אוריינטציה לתחום מש"ה לצוותי מקצועות הבריאות במסגרות היום בקהילה
יערך ב 01/03/16-יום שלישי כא' אדר א' תשע"ו
במרכז שיתופים בבית יהושוע
לפרטים נוספים ורישום לחץ כאן

ידע שלם
יום הצגת מחקרים חדשים בתחום מש"ה
שנערכו בסיועה של קרן שלם
יערך ב 08/06/15-יום רביעי ב' בסיוון תשע"ו
במשרדי קרן שלם בבית דגן
לפרטים נוספים ורישום לחץ כאן

יום סיור נוסע של קרן שלם לשנת 2016
יערך ב 5/4/16-יום שלישי כו' אדר ב' תשע"ו
להוד השרון ובני ברק
לפרטים נוספים ורישום לחץ כאן

עולמות נפגשים – סביבות מתחברות
הכנס ה 10 -לשיקום של עמותת חומ"ש
יערך ב 14-15/3/16-ימים שלישי ורביעי ד'-ה' אדר ב' תשע"ו
יערך בכפר המכביה ,רמת גן
לפרטים נוספים לחץ כאן

שמרו את התאריך
הכנס השנתי השישי לרגל יום תסמונת דאון הבינלאומי
יערך ב 12/04/16-יום שלישי ד' בניסן תשע"ו
מרכז הרפואי הדסה הר הצופים בירושלים

לקראת היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם
מוגבלות ,שחל ב 3-בדצמבר ,2015
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל
פרסמה הודעה לתקשורת נתונים בנושא
אנשים עם מוגבלות חמורה בישראל.
בקישור זה מובא לקט ממצאים בנושא
מוגבלות וקשיים בתפקוד יומיומי של בני 20
ומעלה ,המבוסס על הערכה עצמית של
המרואיינים בסקר החברתי  ,2014שהתמקד
באיכות הסביבה ובהון חברתי.
ההודעה לקוחה מתוך האתר של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
לקריאת הדו"ח לחץ כאן

מהתפתחות המוח להתפתחות הילד
הכנס ה 21 -של העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
יערך ב 8-10/11/16-ימים שלישי רביעי וחמישי ז'-ט' חשוון' תשע"ו
יערך בבנייני האומה ,ירושלים
לפרטים נוספים לחץ כאן

אנשים עם מוגבלות בישראל 2015
מטרת הדוח הנוכחי היא לספק מידע לקובעי מדיניות ,לפעילי זכויות אדם ,לעיתונאים ,לחוקרים ולציבור
הרחב על מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל בתחומי חיים שונים ,ובהם תעסוקה ,השכלה ,מגורים,
פנאי ,השתלבות חברתית ,בריאות ומצב כלכלי .הדוח הנוכחי מעדכן את נתוני הדוחות קודמים של
נ ציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וממשיך את המעקב לאורך זמן במדדים שונים שהוגדרו,
לצורך ניטור מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל.
הדו"ח הופק בשיתוף עם מאיירס-ג'וינט ברוקדייל – המרכז לחקר מוגבלויות.
לפרטים נוספים לחץ כאן

קובץ מונחים מקצועיים  -האגף לטיפול במוגבלות שכלית התפתחותית 2015
קובץ מונחים בסיסי המשמש אנשי מקצוע בעבודתם עם האנשים המקבלים שירות באגף מש"ה.
הקובץ נועד לאנשי מקצוע ,בני משפחה ,מתנדבים ועוד ,כחלק מצורך ליצור שפה אחידה ושקיפות
במימוש במונחים המשמשים בעיסוק ובעבודה עם אוכלוסיית מש"ה במסגרות התמיכה המגוונות של
האגף.
לפרטים נוספים לחץ כאן

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שאינם במסגרות של משרד הרווחה :סקר במחוז
חיפה והצפון
מטרת המחקר לאפיין את האנשים בוגרים עם מש"ה שאינם במסגרות של משרד הרווחה ואת
הסיבות לכך .המחקר בוצע על מדגם מתוך אוכלוסיית המחקר ,אשר כללה  1131מבוגרים עם
מש"ה במחוז חיפה והצפון ,אשר רשומים כבעלי מש"ה אך אינם נמצאים במסגרות של משרד
הרווחה,
ומהווים כרבע מכלל הבוגרים עם מש"ה במחוז זה ,נכון לשנת .2011
המחקר נערך ביזמת האגף הבכיר למחקר ,תכנון והכשרה בשיתוף האגף לטיפול
באדם עם מש"ה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ומומן בסיועם.
לפרטים נוספים לחץ כאן
סקירת ספרות בנושא אבחון אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית :
הגדרה ,הליכי אבחון וכלי הערכה פסיכולוגיים ,תהליכים וכלים לאבחון תחלואה כפולה

תעודת זהות של האגף לטיפול באדם עם
מש"ה
לשנת 2015
תעודת הזהות של האגף נועדה לתת תמונה
עכשווית ומתעדכנת של אגף מש"ה :פרופיל
מקבלי השרות ומגוון השירותים הניתנים באגף
כולל תקצוב שנת  ,2015באופן נגיש וידידותי
לקורא .התעודה תורגמה לאנגלית וערבית.
לפרטים נוספים לחץ כאן

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2014
סקירת השירותים החברתיים לשנת  2014של משרד
הרווחה והשירותים החברתיים מציגה נתונים סטטיסטיים
ותוצאות מחקרים על מכוון האוכלוסיות המטופלות על ידי
המשרד.
לפרטים נוספים לחץ כאן

במסגרת הלמידה וההתמקצעות המתמשכים אותם מקיים האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית
התפתחותית בשנים האחרונות ,מצאנו לנכון להעמיק את הידע בשני הנושאים המאוגדים בחוברת זו:
כלים ותהליכים לאבחון מוגבלות שכלית התפתחותית בעולם ואבחנה מבדלת .הידע בנושאים אלה עובר
עדכון ושינוי בשנים האחרונות .השינוי קשור בתהליכים נרחבים ביחס לאנשים עם מוגבלות שכלית
ומשקף בין השאר את המעבר מגישה רפואית לגישה אקולוגית.
המסמך הוכן לבקשת האגף לטיפול באדם עם מש"ה וכתיבתו התאפשרה בסיוע האגף למחקר ,תכנון
והכשרה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
לפרטים נוספים לחץ כאן

הצגה חזותית של האמנה בדבר זכויות
אנשים עם מוגבלויות
;

מצגת האמנה נועדה להציג באופן חזותי את
מרכיבי האמנה לשיווין זכויות אנשים עם
מוגבלויות הכוללת בתוכה סעיפים רבים
הנוגעים לחיי אנשים עם מש"ה וזכויות
אלמנטריות ככלל האדם.
לפרטים נוספים לחץ כאן

חוברת הסבר  :הזכויות שלי כעובד

מסמך בפישוט לשוני

החוברת נעשתה על ידי אלווין ישראל.
זוהי חוברת מונגשת לשונית הכוללת בתוכה את הזכויות והחוקים המרכזיים הנוגעים לעובד במקום
עבודתו כחלק ממערך התמיכות והכלים להם הוא נדרש.
לפרטים נוספים לחץ כאן

קול קורא להגשת מועמדים לאות השוויון
והאחווה ע"ש ווילי וסיליה טראמפ ז"ל
בעבור מצוינות בתחום המוגבלויות
לפרטים נוספים לחץ כאן

סרטוני יום העיון "להיות אני – זכותי לחיות בקהילה ולקבל החלטות כלפי עצמי
השקפה גלובאלית על תהליכי הרפורמה לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית בישראל
הכנס נערך ב 04/05/15 -במרכז התעסוקה ע"ש אלווין בחיפה

סרטוני טקס הענקת אותות ופרסי הצטיינות
בתחום המש"ה של קרן שלם לשנת 2015

כנס זה אפשר להיפגש עם חלק מהאנשים המשפיעים ביותר בעולם בתחומים אלה ,אשר הציגו את
עמדתם לגבי המגמות הגלובאליות בכלל וזיקתם לתהליכים דומים המתרחשים בארץ .המטרה היתה
להציג את תהליכי השינוי בישראל בקונטקסט בינלאומי רחב יותר.

הטקס נערך ב 09/11/15-במשכן אומניות
הבמה בעיר אשדוד.

לצפייה בסרטוני הכנס לחץ כאן

לצפייה בקליפ הטקס

צילום הסרטונים והכתוביות בעברית ובערבית במימונה של קרן שלם.

לצפייה באלבום התמונות של הטקס
לצפייה בסרטוני הזוכים השונים

סרטוני הכינוס הבינלאומי השישי של בית איזי שפירא בתחום המוגבלויות אחדות ושונות  -הלכה למעשה
שנערך בתאריכים  07-08/07/15בדן פנורמה ,תל אביב
כנס זה היווה הזדמנות ייחודית עבור אנשי מקצוע מתחומי אקדמיה ,רפואה ,קהילה ,חוקרים ,קובעי מדיניות ,ספקי שירות ,אנשים עם מוגבלויות ,ובני משפחה,
להיפגש עם עמיתים מרחבי העולם ולקחת חלק בעולם הידע ,המחקר והפרקטיקה העדכניים ביותר בתחום המוגבלויות.
קרן שלם שותפה בתכנון ובמימון הכנס
לצפייה בסרטוני הכנס לחץ כאן

אהל שרה זה הבית שלי!
סרטון המספר את סיפור חייהן של שלושת חניכות אהל שרה,
ושהוקרן לראשונה באירוע פתיחת מרכז התעסוקה "באר בת
שבע" לנשים בעלות צרכים מיוחדים.
קרן שלם שותפה בבניית מרכז התעסוקה.
הסרטון הייחודי מחבר בדרכו המקורית את הצופה לעולמן של
לצפייה לחץ כאן
הנשים.

תכנית "בר-בת מצווה לילד המיוחד" של התנועה המסורתית מציינת  20שנה
להקמתה
התכנית מתקיימת בכ –  25בתי ספר לחינוך מיוחד ,מאילנות נהרייה בצפון ועוד
שחר באר-שבע בדרום ולאחרונה כתכנית קהילתית-מקומית בשעות אחה"צ,
בשיתוף ארגוני הורים  .בתכנית לומדים בנים ובנות הזקוקים לתמיכות שונות ,כולל
שימוש באמצעי תקשורת תומכת חליפית .
בשנה האחרונה שודרגו אמצעים אלה הודות לתמיכתה
של קרן שלם.
הסרטון המרגש הממחיש את פעילות התכנית .לצפייה לחץ כאן

חול צלול -
פרויקט גמר של יונתן גולדשטיין  ,תלמיד במגמת הקולנוע
וטלוויזיה בקריית החינוך "רביבים" ראשון לציון ,עם צוות
מחבריו התלמידים.
הסרט הופק בהתנדבות ללא מטרת רווח של אנשי הצוות
והשחקנים צולם באזור הנגב ליד מדרשת בן גוריון בחודש
ינואר .2015
מטרת הסרט לשמש ככלי הסברה והטמעת ערכים בנושא
לתלמידי בי"ס ,
ולסייע לילדים אחרים ,שגם להם קרובי משפחה עם
מוגבלויות שכליות שלא העזו לחשוף את הנושא כפי שקרה
ליונתן ,עד לעצם ביצוע הסרט.

"הצעד שלנו"  -סרטון הסברה בנושא אוטיזם
גובש והופק במסגרת פרויקט הנגשת מידע" :אוטיזמזיז" ,פרקטיקום
קהילתי ,החוג לעבודה סוציאלית מכללת תל-חי.
לצפייה בסרטון לחץ כאן

קרן שלם תמכה במימון הסרט.
לחץ כאן

לצפייה בסרט באורך מלא

תלמידי בה"ס גולני בבית שאן שטים ומנווטים סירות קיאק -
במסגרת "עוגן לחיים" – תוכנית ימית חינוכית
במסגרת מסלול יזמות חברתית בפריפריה ומועצות אזוריות  ,מעודדת קרן שלם  ,פעילות חברתית ספורטיבית
ייחודית ומשלבת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים בבית הוריהם.
עוגן לחיים -הינה תכנית ימית חינוכית לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
מטרות התוכנית :שיפור הדימוי העצמי ,חיזוק היכולת לעבוד בקבוצה ,התמודדות במצבי לחץ ,חווית ריגוש והנאה והשתלבות בקהילה.
הפעילות מתקיימת אחת לשבוע למשך שעתיים בשבט צופי ים במושבה כנרת.
קרן שלם מסייעת במימון הפרויקט זו השנה השנייה לתלמידי יום שהות ארוך מבית הספר "גולני" בבית שאן.
לפרטים נוספים ולצפייה בסרטון לחץ כאן

סרטוני כנס אקים ישראל ה – " : 4מוגנות וחירות אישית – האם בהכרח קונפליקט?"
שהתקיים בין התאריכים  12-13/11/15בשפיים
בכנס ה 4 -של אקים ,הועלו סוגיות מגוונות והובאו דוגמאות מתוך העשייה בשטח הנוגעות בדיאלוג שבין הגנה על האדם לבין זכותו לנהל את חייו .הכנס כלל
הרצאות בסגנון  TEDשל בני משפחה ,אנשים עם מוגבלות שכלית ,אנשי מקצוע ומרצים אורחים בנושאים שונים.
לצפייה בסרטוני הכנס לחץ כאן

כל הזכויות שמורות לקרן שלם©
שד' מנחם בגין  ,5בית דגן.50200 ,
טלפון  03-9601122 :פקס  03-9604744 :מס' עמותה 58-006-485-5 :
להסרה מרשימת התפוצה נא לשלוח מייל לכתובת general@kshalem.org.il

