
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדשות, עדכונים  –שלם ברשת 

 26/07/15,  התשע"   באב יא' ,  5גיליון מס'  !ועוד

 עלה לאויר מאגר תכנים בשפה פשוטה לאנשים עם מש"ה

  שוויון בחוק' א 19 בסעיף כך מוגדרת היא, ה"מש עם האדם של הבסיסיות הזכויות אחת היא למידע נגישות
  בקרב האחרונות בשנים והולכת שגוברת מודעות עם יחד זו חקיקה(. 1998) מוגבלויות עם לאנשים זכויות
  שמטרתם לשוני בפישוט תכנים לייצר בנושא העוסקים כל את הביאה עצמם האנשים בקרב וכן בתחום המקצוע אנשי
 .זכויותיו את ולמצות מידע לצרוך, אופקיו את להרחיב ה"מש עם לאדם לסייע

 מוגבלות עם לאנשים תחומים במגוון ומידע ידע להנגיש מטרתם אשר מקורות ממגוון שנאספו חמרים מציג המאגר
 הכתובה במדיה הם החמרים מן חלק .לשוני בפישוט וחלקם פשוטה בשפה חלקם. שונות ברמות מונגשים החמרים  .התפתחותית שכלית
 . ליוצרים הקרדיטים וכן קצר הסבר פריט כל בתוך. וידאו או( שמע) אודיו בקבצי וחלקם

 
 .שיצרתם חמרים לנו ולשלוח המאגר את ולעבות להמשיך מוזמנים אתם

 למאגר בשפה פשוטה

 

 

 

 

 

 

 פרטים נוספים באתר הקרן

 

 

 

 של קרן שלם עלה לאתר 2015מגזין אפריל 

הסרט "את לי לילה" וראיון והפעם כתבת השער על 

 שלוש יוצרת הסרט-מיוחד עם לירון בן
 

 לצפייה במגזין

 

 

לתקן שירות הנחיות מעודכנות להגשת בקשות 

 לאומי במסגרות

 

 לעיון בהנחיות להגשת בקשות באתר הקרן 

 

 

 

 שכלית מוגבלות עם לאנשים פשוטה בשפה מסלול !היסטוריה עושים
 השיקום בתחום מקצועי כנס במסגרת

 
 , ה"מש עם באדם לטיפול האגף:  בשיתוף שלם קרן של יוזמה

 שפירא. איזי ובית אקים, אלוין, נועם בית – אלין
 

 ותכנים עיון ימי,  מכנסים ליהנות מגיע( ה"מש) התפתחותית שכלית מוגבלות עם לאנשים גם

 . נורמטיבי אדם ככל לחייהם הרלוונטיים

  

,  בישראל לראשונה ,07-08/07/15   התאריכים בין אביב-בתל שנערך שפירא איזי כנס במסגרת

 שעמדו הנושאים בין.  התפתחותית שכלית מוגבלות עם לאנשים  פשוטה בשפה מסלול התקיים

 לימודים,  מינית הטרדה למניעת החוק עם היכרות,  לשוני ופישוט לנגישות הזכות: הפרק על

 .ה"מש עם לאנשים חדשה הכרויות ורשת גבוהה השכלה ורכישת

 
 נוספים באתר הקרןלפרטים 

 
 

 

 

 קול קורא להגשת בקשות למענקים לחקר תחום המוגבלות שכלית             

   2016התפתחותית )פיגור השכלי( לשנת      

 

 הוועדה למחקר של קרן שלם מודיעה בזאת על האפשרות הניתנת לחוקרים או גופים,                                      

 לסטודנטים לתואר שני או שלישי, להגיש הצעות מחקר בתחום המוגבלות השכלית                                  

הטיפול ואיכות החיים של האדם עם התפתחותית )פיגור שכלי( המקדמות את הידע,                                    

 מוגבלות שכלית התפתחותית )פיגור שכלי( והסובב אותו.

 

 .כאן לחץלהנחיות המפורטות להגשת הצעות, 

 

 עם לאנשים והשכלה הכשרה, תעסוקתי הכוון
   התפתחותית שכלית מוגבלות

 וליישום למדיניות והצעה מודלים, מגמות
 בישראל מודלים

 

 התחומים בכלל ה"מש עם אנשים של השילוב מגמת
 נוספים מודלים בפיתוח הצורך את העלתה בקהילה
 מטרת. המסורתי ש"המע מלבד תעסוקתי לשילוב
 בארץ והניסיון הידע, המדיניות את לסקור המסמך
 מקצועית הכשרה, תעסוקתית בהכוונה ובעולם

 ולספק ה"מש עם אנשים של גבוהה והשכלה
 .עתידיות פעולה דרכי על המלצות

 
 לטיפול האגף בקשתהסקירה נכתבה ע"י רוני גנים ל

 האגף בסיוע התאפשרה וכתיבתו ה"מש עם באדם

 הרווחה משרד של והכשרה תכנון, למחקר

 . הידע בקהילת גם נמצא והוא החברתיים והשירותים

 למסמך המלא באתר הקרן

 

   מקצועי תעסוקתי השיקום בתחום מונחים מילון

 אחת שפה לכדי למסד הינה המונחים מילון מטרת

 המונחים את, הרחב ולציבור מקצוע אנשי עבור, משותפת

 התעסוקתי השיקום. תעסוקתי לשיקום המתייחסים

 ממשלתיים משרדים מספר של באחריות נמצא בישראל

 וגישות מדיסציפלינות המגיעים עובדים אלפי בו ומעורבים

 מילון. שונים במונחים משתמשים הם ובהתאמה, שונות

 ותיאור התעסוקתי השיקום בהגדרת נפתח המונחים

 הגדרות 120 וכולל בתחום הקיימת והמדיניות התיאוריות

 .מושג לכל יותר נפוצים שמות גם כמו, למושגים

 האגף ע"י ד"ר חיים צינס עבור נכתב המונחים מילון

 והשירותים הרווחה משרד, ושיקום רווחה לשירותי

 .החברתיים

לעיון וקריאת המסמך באתר הקרן

 

 עם אוכלוסיות על בדגש השונה וקבלת עמדות שינוי בנושא תוכניות: בנושא ידע ומקורות ספרות סקירת

   בישראל תיכון עד גן תלמידי בקרב מוגבלויות

 

 קדומות דעות ובשל מוגבלותו בסיס על אותו מתייגת החברה אשר אדם - השונה: ובשינוי בשונה עוסקת זו עבודה

 כיחיד פרט כל לראות כדי החברה שתעבור שראוי התפיסתי התהליך - והשינוי, נפרדת לקטגוריה אותו משייכת

 הפורמאלי החינוך במסגרות האחרון בעשור והופעלו שפותחו התוכניות את סקרה העבודה. שווים בין שווה, ומיוחד

 חיובי שינוי ליצור שנועדו תכניות - התיכוניים הספר ובתי הביניים חטיבות, היסודיים הספר בתי, הילדים גני - בישראל

 .בחברה לקבלתם ולסייע, מוגבלויות עם אנשים כלפי התלמידים של בעמדותיהם

 בקישור המצורףניתן לקרוא אותה באתר הקרן             אתרוג עבור קרן שלם. -רונית גל סע"י עו" נכתבההסקירה 

 

 

 

 

 

 

 התפתחותית שכלית מוגבלות בעלי עובדים עבור נתמכת תעסוקה: בנושא ספרות סקירת

 הנתמכת התעסוקה את הסוקרת ספרות סקירת נערכה, הנתמכת התעסוקה להערכת שירות  המשך מחקר במסגרת
 .ובעולם בארץ ה"מש עם אנשים עבור

 תוך, ה"מש בעלי עובדים של הנתמכת התעסוקה בתחום כיום הנתון המצב את לבחון הינה הנוכחית הסקירה מטרת
 . בתחום וחסרים צרכים, ה"מש עם עובדים השמת עבור הנתמכת התעסוקה יתרונות בדיקת

 
 יח' הערכה ומחקר של קרן שלם. –ע"י מכלול  נכתבה הסקירה 

 
 לחץ כאןהמלא  המסמךלקריאת                                   לחץ כאןלצפייה בממצאים העיקריים העולים מהסקירה 

 

   מוגבלות עם אנשים בקרב ובטיחות בריאות לקידום נגיש בריאות אזור -דרך אבן תכנית

 הנכויות לכלל ופונה הבריאות נושא של ההיבטים כל את בתוכה הכוללת ייחודית תוכנית הינה דרך אבן תוכנית

 .מוגבלות עם אנשים של מנהיגות ומפתחת

, קיימות מניעה תוכניות מיפוי, בישראל מוגבלויות עם אנשים של בריאותם למצב מתייחס התוכנית של המסכם ח"הדו

 חיים תחומי ושינוי בשיפור ולסייע לזהות ושאף, הנוכחי החיים מצב את שבחן כמותני ומחקר התוכנית של ורציונל רקע

 .זו לאוכלוסייה החשובים

 

 לעיון בדו"ח המלא באתר קרן שלם

  

 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/985
http://www.kshalem.org.il/pages/item/985
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http://kshalem.xpmltd.info/pages/item/840
http://kshalem.org.il/uploads/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2033.pdf.pdf
http://kshalem.org.il/uploads/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2033.pdf.pdf
http://www.kshalem.org.il/pages/item/254
http://www.kshalem.org.il/pages/item/254
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1031
http://www.kshalem.org.il/pages/item/973
http://www.kshalem.org.il/pages/item/973
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http://www.kshalem.org.il/pages/item/973
http://www.kshalem.org.il/pages/item/973
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http://kshalem.org.il/uploads/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%93%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94%20%D7%A0%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%AA.pdf.pdf
http://kshalem.org.il/pages/item/1028
http://kshalem.xpmltd.info/pages/item/995
http://kshalem.xpmltd.info/pages/item/995


 סרטונים חדשים באתר קרן שלם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרשו לנו 

להציע 

לכם 

 ?חברות

עשו לייק לעמוד  

של   הפייסבוק

והצטרפו קרן שלם 

לקהילה בת למעלה 

חברים  4,500-מ

המעודכנים על 

בסיס קבוע 

בכתבות, עדכונים 

 .בתחום המש"ה

 הלב  בשביל -תיאטרון אנחנו 

קבוצת התיאטרון סרטון תיעודי המספר את סיפורה של 

כצנלסון בית ספר העיר חולון מהייחודית מורכבת מתלמידי 

ובית ספר עמל. דרך עולם התיאטרון ובאמצעות העלאת 

ההצגה וחשיפתה לקהל הרחב, מבקשים חברי הקבוצה 

והשותפים לעשייה להעביר מסר שמטרתו הפיכת החברה 

  .הישראלית לצודקת, מקבלת וסובלנית יותר

                                לצפייה בסרטון

 

 

 ©שלםכל הזכויות שמורות לקרן 

 . 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 

 

 - העולם ברחבי ילדים מיליון 8 – ל מעונות סגירת

   מולהיר ט'ורג'ג' גב של הרצאתה

 

 ולקבל בקהילה לחיות זכותי: אני להיות"מתוך הכנס : 

 "בעצמי החלטות

 משרד בשיתוףבחיפה   04/05/15 -הכנס נערך ב
, חיפה אוניברסיטת, והשירותים החברתיים  הרווחה

 .ואקים שלם קרן, אלווין, בזכות ארגון
 

 זכויות בדבר ם"האו אמנת עקרונות ביישום עסק הכנס
 לחיים הזכות ביישום ובפרט, מוגבלות עם אנשים

 וזאת משפטית לכשרות והזכות, בקהילה עצמאיים
 .שכלית מוגבלות עם לאנשים ביחס

 

 ארגון", Lumos" ארגון לית"מנכ היא ג'ורג'ט מולהיר 

 בהם מוסדות ולסגירת ילדים למען הפועל בינלאומי
 .העולם בכל ילדים שוהים

 
 נעשתה ע"י נועה ביתן, אקים. עריכת התמלול

 
 לחץ כאןלקריאת המסמך באתר הקרן 

 
 

 

 

 

 הדיור בתחומי שירותים של עדכניים מודלים

 מוגבלות עם לאנשים ם"האו אמנת ברוח והתעסוקה

 - שכלית

  בך זלדרלו ומייקל לוקהרצאתם של 

 

, זלדרלו לוק אקים בבית התארחו 03/05/15 בתאריך 

 ספקי של אירופאי איגוד, EASPD -ה ארגון ר"כיו המכהן

 10.000-מ למעלה המייצג מוגבלות עם לאנשים שירותים

 ומוביל, אירופה ברחבי שירותים המספקים ארגונים

 שימת תוך מוגבלות עם לאנשים שירותים במתן חדשנות

 נשיא סגן בך מייקלו, בקהילה מכלילים שירותים על דגש

 מחקר מכון ומנהל בקהילה עצמאיים לחיים קנדי ארגון

 ההכללה מדיניות את ומוביל, בחברה הכללה על ופיתוח

 .ובעולם בקנדה

במסגרת המפגש נתנו שני האורחים הרצאה שעסקה 

פתרונות יצירתיים בזמנים מאתגרים, בתחומי הדיור ב

 .שכלית באירופהלאנשים עם מוגבלות  ,והתעסוקה

 נעשתה ע"י נועה ביתן, אקים. עריכת התמלול
 

 לחץ כאןלקריאת המסמך באתר הקרן 
 
 

 

 

 

 

 ואלימות פגיעה, תקיפה – מוגבלויות עם נשים
 מינית

 

 מוגבלות עם אשה, רוני אורנה של מאמרה
 .לאשה אשה בארגון פעילה ופסמיניסטית

 
 

 למרות. מיניות ללא נחשבות מוגבלויות עם נשים
 להטרדה חשופות אינן אלה שנשים הרווחת התפישה
 תחוונה שהן יותר גבוהה סבירות קיימת,  ולאלימות

 .מגבלות ללא נשים מאשר מינית תקיפה
 ותקיפה מוגבלויות עם נשים של הנושאים בצירוף הדיון
 שתיקה, הכחשה בשל, נשמע ואינו כמעט מינית

 .כך על חברתיים איסורים עקב ,והשתקה
 נשים כלפי המינית האלימות בתופעת עוסק המאמר

 .מוגבלויות עם

 

 למאמר המלא באתר הקרן

 

, נופרים הדיור במערכי מיני החברתי בתחום מדיניות
 מ.נ.ד.א מקבוצת ויערה דקלים

 

המסמך הינו תוצר של תהליך לגיבוש מדיניות בתחום 
 מיני במסגרות הדיור של קבוצת א.ד.נ.מ.-החברתי

כחלק מהעבודה השוטפת עם דיירים אנשי מקצוע 
מחפשים דרכי התערבות אופטימליים לכל דייר ועולמו 

קונפליקטים האישי, המשפחתי והתרבותי, ובתוך כך עולים 
ולה רבים. מטרת מסמך המדיניות הינה להוות מצפן לפע

לעודד את הצוות לחשיבה ת וולא רשימת הנחיות שרירותיו
חדשנית וחיפוש דרכי פעולה התואמות את הרצונות 
והצרכים של הפרט, תוך שאיפה לעזור לו להגשים את 

 עצמו בכל מישורי החיים.
 

 אורך הדרך"המסמך נכתב ע"י ליביה דוד, מרכז "ל
 

 למאמר המלא באתר הקרן

 

 סרטוני הקמפיין  "אל תפספס חבר!"

  התוכנית להשתלבות ילדים ונוער עם מוגבלות בתנועות הנוער

 

לדים עם צרכים מיוחדים הם חלק מקהל היעד של תנועות הנוער י
והשתלבותם משפיעה לטובה עליהם ועל כלל החניכים. ההכרות 

סטיגמות ודעות קדומות ומחנכת לערכים האישית שוברת חומות של 
שישפיעו על התנהגותם של כלל החניכים כלפי אנשים עם מוגבלות גם 

 .בבגרותם

השתלבותם של החניכים דורשת הנגשה והתאמה של דרכי הפעילות 
 באופן מובנה, הקניה של ידע ובניה של מערך תמיכה לצוותי התנועות.

ל ילדים ונוער עם מוגבלות לעודד השתלבות מיטבית שמטרת התוכנית 
 בתנועות.

תוכנית מלווה במהלך הסברתי רחב אשר במרכזו קמפיין בערוץ ה
 הילדים.

 
 לחץ כאןלצפייה בסרטוני הקמפיין 

 

 ג, כוכב הצפון"מהדורת החדשות של מאר

בכפר ורדים הוא מרכז תעסוקה מוגנת ממוקם ג ש"מאר
קת במתן שרותי , העוס"כוכב הצפוןהמופעל  ע"י עמותת "

 .צרכים מיוחדיםאנשים עם ודיור ל תעסוקה
 

 אחת מקבוצות העבודה בו עובדת בסדנת מולטימדיה.
בין יתר הדברים לומדת ועוסקת בהפקת מהדורות חדשות 

של כל עמותת כוכב הצפון היוצאת מדי כמה חודשים. תהליך 
עד הכנת  רעיונות לכתבות ותחקיר זה מתבטא במציאת 

 . הכתבות עצמן

 מהדורות החדשות עוסקות במגוון רחב של נושאים כגון: 
 אירועים מיוחדים המתרחשים בעמותה ונושאים הקשורים לחייהם, ומביאים סיפורים מרתקים של חברים בעמותה.

 

  לצפייה במהדורה באתר קרן שלם

 אני אדם

 של מסר להעביר נועד אקים עמותתידי  על שהופק אדם" "אני הסרטון

 היתר בין, שכלית מוגבלות עם אנשים כלפי והולם מכבד ויחס שוויון

 שכל אמונה מתוך זאת. פוגעניות במילים משימוש הימנעות באמצעות

 .אלוהים בצלם נברא אדם

 person I am a  הסרטון בהשראת נוצר

 בנימין יעל – בהפקה סיוע. אקים דובר, מספין אבי - ועריכה בימוי, צילום

 טל. וחיים

 לחץ כאןלצפיה בסרטון באתר הקרן 
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