
 סרטונים חדשים באתר קרן שלם
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חדשות, עדכונים  –שלם ברשת 

 20/01/15,  התשע"  בטבת 'כט ,  4גיליון מס'  !ועוד

כשרת כח האדם במע"שים סקר נתוני ה
  2012לשנת 

 

מאפייני כח האדם  הדו"ח מציג נתונים אודות

המנהלים, צוותי המדריכים  –העובד במע"שים 

  ומדריכי תעסוקה נתמכת.

 

 לדו"ח המלא באתר הקרן

 

תרשו לנו 

להציע 

לכם 

 ?חברות

עשו לייק לעמוד  

של   הפייסבוק

קרן שלם והצטרפו 

לקהילה בת למעלה 

חברים  4,500-מ

המעודכנים על 

בסיס קבוע 

בכתבות, עדכונים 

 .בתחום המש"ה

 בתחום המוגבלות השכלית והשיקוםשל קרן שלם שנתית -להשתלמות הדו החלה ההרשמה 

 לרכזים, עו"סים, ומנהלים ברשויות המקומיות ובמסגרות בקהילה

    10-11/03/15  בתאריכיםההשתלמות תיערך במלון יהודה, 

 של השלטון המקומי מרכז ההדרכהבאמצעות  26/02/15ההרשמה עד 

 פרטים נוספים באתר הקרן

 

 

 

 הנחיות להגשת בקשות לפרוייקט במסלול "מעלה" לקרן שלם 

 לשלוש שניםניתן להגיש לקרן אחת  "מעלה"בקשות למסלול 
 

 

 לעיון בהנחיות להגשת בקשות באתר הקרן 

 

 

 

 שבדיה בשטוקהולם שלם קרן של מקצועי סיור תיעוד
2013   

 

ימור המקצועית בדבר חשיבות התיעוד ושכחלק מהתפיסה 

קובצו במסמך זה  , בתחום הידע המקצועי לטובת העוסקים

וכן גם חמרים מקצועיים  תמונות, הרשמים, התובנות, הזכרונות

 שנאספו במהלך הסיור.

 

לעיון וקריאת המסמך באתר הקרן

 

לאנשים עם מש"ה בכנס הבינלאומי השישי קול קורא למשלוח תקצירים למושב מונגש 
 של בית איזי שפירא

 
 ברוח האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מש"ה

 לאנשים עם מש"ה. ,יוזמה ייחודית להנגשה קוגנטיבית של יום שלם בכנס
 

חוקרים המעוניינים להציג את עבודותיהם בפני אנשים עם מש"ה מוזמנים להגיש את תקציר 
                                                                      עבודתם בקישור המצורף.  )סיוע ינתן בהנגשת ההרצאה(  

באתר הקרןלפרטים נוספים                                                                                           

 

 ייחודיים קורסים/  לתוכניות הצעות להגשת קורא קול

 במוסדות התפתחותית שכלית מוגבלות  בנושא

 2015-2016לשנה"ל תשע"ו  , אקדמיים

 לעיון בהנחיות להגשת הצעות באתר הקרן 

 

 

 

 כלי עבודה אינטרנטי התומך בהתאמת ההתערבות ללקוח עם מש"ה -מודל התערבות מיטבית 

במהלך השנתיים האחרונות פותח כלי ייחודי וממוחשב המרכז את כל תהליכי עבודת העו"ס במחלקת הרווחה 

 .בבחירת התערבויות מתאימות בטיפול באוכלוסיית ילדים ובוגרים עם מוגבלות ומשפחותיהם

וותיקים קחים במימונה של קרן שלם, על ידי קבוצת עובדים סוציאליים ומפ,Rom הכלי פותח בחברת ניהול הידע

  לפרטים נוספים באתר קרן שלם   הכלי נמצא באתר משרד הרווחה.        העוסקים בנושא שנים רבות. 

 

 התפתחותית-שכלית מוגבלות עם אנשים של קהילתי לדיור פנימייה ממעונות המעבר:  ספרות סקירת

 סדר בראש הוצב בקהילה לדיור פנימייה ממעונות התפתחותית שכלית מוגבלות עם אנשים של המעבר נושא

 בשנים הקרובות. התפתחותית שכלית מוגבלות עם באדם לטיפול האגף של העדיפות

 

הוזמנה סקירת הספרות העוסקת בסוגיית ה"אל מיסוד" בעולם ומציגה  זה למעבר הנערכות הפעילויות במסגרת

 לקריאה נוספת באתר הקרןמחקרים, ואינדיקטורים לבחינת המשמעות וההשלכות של תהליכים אלה.  

  -סרטון מחקר 

השפעת פעילות אתגרית על אנשים עם מוגבלות שכלית 

בינונית וקשה ועל תפיסת הצוות את מסוגלותם התפתחותית 

  2013ד"ר דנה רוט, עמותת אתגרים, ם, של המשתתפי

 המחקר המלאאת ילקר                               לצפייה בסרטון

 

  -סרטון מחקר 

המאפיינים המשמעויות וההשלכות של קשר זוגי, מנקודת 

מבטם של אנשים עם לקות אינטלקטואלית החיים בזוגיות. 

השוואה בין איכות חיים ודימוי העצמי של אנשים הנמצאים 

פרופ' שונית , במערכת יחסים זוגית ובמערכת יחסים חברית

  2013רייטר, אונ' חיפה, 

 לקריאת המחקר המלא                               לצפייה בסרטון

 

  -סרטון מן העולם 

 סרטו של דן חביב, מאונ' ניו המפשייר, ארה"ב –טשיה 

על יכולתם של תלמידים עם בעיות תקשורת להשתלב בבית 

 רגיל ולהגשים את הפוטנציאל הטמון בהם. ספר לחינוך

 קרן שלם תרגמה את הסרטון לעברית.

                                לצפייה בסרטון

 הנחיות מעודכנות להגשת בקשות למענק

 לתוכניות בתחום אמנויות הבמה והאמנות הפלסטית 

 לעיון בהנחיות להגשת בקשות באתר הקרן 

 

 

 

, ילדים בקרב התנהגותיים, רגשיים, פסיכיאטריים היבטים – כפולה אבחנה:  בנושאביום העיון : סרטי ההרצאות שניתנו 

 בבית איזי שפירא. 01/05/14 – שהתקיים ב ,  התפתחותית שכלית מוגבלות עם ובוגרים מתבגרים

קרן שלם היתה שותפה בתכנון ובמימון הכנס וכן במימון צילום ההרצאות ותרגומן לעברית וערבית כחלק מתפיסה 

 לחץ כאן לצפיה בסרטונים באתר הקרן                .בתחוםבדבר חשיבות הנגשת הידע לכל העוסקים 

 
 כנסים וימי עיון

 התאריך את שמרו

 תסמונת הדאון הבינלאומי יום לרגל החמישי השנתי לכנס

,  24/03/15יערך ביום שלישי, ד' בניסן, תשע"ה, ש

 .במרכז הרפואי הדסה הר הצופים בירושלים

 .הכנס ובמימון בתיכנון שותפה שלם קרן

 

 התאריך את שמרו

 ליום העיון השנתי של עמותת שק"ל

 חלון לחדר הטיפולים של אנשים עם צרכים מיוחדים

 08/02/15, תשע"ה, בשבט' יט, ראשוןיערך ביום ש

 ©כל הזכויות שמורות לקרן שלם

 . 50200, בית דגן, 5שד' מנחם בגין 

 58-006-485-5מס' עמותה :   03-9604744פקס :   03-9601122טלפון : 

 general@kshalem.org.ilלהסרה מרשימת התפוצה נא לשלוח מייל לכתובת 

 

קול קורא לאיסוף צרכים בתחום פיתוח כ"א, 

 2015-2016לשנה"ל תשע"ו, 

לעיון בהנחיות להגשת הצעות באתר 

 הקרן
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