
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

עובדי תחום  המשמעותית של החשובה ו עבודתם  את קרן שלם מוקירה , בימי שגרה, ובמיוחד לאור משבר הקורונה והשלכותיוגם  

 . ובמסגרות היום לאנשים עם מש"ה ,חברתיים לשירותיםבמחלקות   המוגבלויות 

 עובדים. אשר נועד לחיזוק ה יייחוד מענק  - ורונהק קופת התב אתכם חזקים ממשיכים ומ  -מענק ממת"קאת  קרן שמחה להשיק ה

 :  מטרות. 1

, לאור  היום לאנשים עם מש"ה ובמסגרות - תחום המוגבלויות - חברתיים לשירותים  הצוותים במחלקות חוסן טיפוח  •

 . הקורונהמשבר  ההתמודדות הממושכת עם השלכות 

   . והנאה גיבוש, התאווררות, התחדשות, צבירת אנרגיה •

 :תכניםסל . 2

 צוותי תחום המוגבלויות.  בקשה לפעילות הפגה ופנאי עבור שויות מוזמנות להגיש ר 

   : דוגמאותלהלן  פרונטלית או מקוונת.   -היברידית   הפעילות יכולה להיות

   וכד'  יוגה,תנועה,  סדנת •

 וכד'  , נגרות, יצירה סדנת בישול •

 , מיינדפולנס וכד'  פסיכודרמה - כגוןסדנאות רגשיות  •

 , במרכז "נא לגעת" ועוד בטבע- כגון ארוחה מיוחדים /פיקניק •

 סיורים /טיולים  •

 ODT  סדנאות  •

 תנאי הסף  הפגה ופנאי, ועומדים ב  םשעניינניתן להציע תכנים נוספים ובלבד 

 : ע"פ גודל רשות ומספר משתתפים מינימליתקציב . 4

 בש"ח   סכום מענק מקסימלי מינימום משתתפים  מס' תושבים רשות על פי  

 20,000 40 ומעלה 300,001

 12,000 30 ומעלה  100,001-300,000

 8,000 20 ומעלה  10,001-100,000

 5,000 10 10,000עד 

 רשויות מוזמנות לגייס תקציבים נוספים *

 :תנאי סף. 5

 הפגה ופנאי פעילות  •

 . עובדי מסגרות היום בקהילה לאנשים עם מש"ה. ניתן לשתף מחלקה לש"חתחום מוגבלויות בעובדי  -קהל יעד •

 . מומלצת חבירה של רשויות זו לזו.  מעלהבטבלה  שצוין כפי  - מס' משתתפים מינימלי •

  – ממת"ק*למענק  הנחיות להגשת בקשה
הפגה וחיזוק לעובדי תחום מוגבלויות  

ובמסגרות היום שירותים חברתיים לבמחלקות  
 בקהילה 

   ברשויות המקומיות
 2021שנת 

 

 
שלישי ט"ו אייר תשפ"א  יום   

 27/04/2021  



 

 

 אישור קרן שלם חצי שנה מ עד  - המענק   מימוש •

 לפעילות המוצעת  הגשת ההצעה תכלול הצעות מחיר •

 

 : ותיעוד הפעילות נראות הקרן. 6

 . לוגו הקרןלהורדת   )הזמנות, תוכנית וכד'(.  לפעילותלוגו קרן שלם ואזכורה יופיע ובכל חומר פרסומי הרלוונטי  •

לתעד את הפעילות ולהעביר לקרן שלם מס' תמונות/סרטונים איכותיים, כולל תיעוד כתוב קצר לצורך   באחריות הרשות •

 ) אתר הקרן, רשתות חברתיות(. פרסום במדיה הדיגיטלית

 

 . גורם מבצע: 7

   .שירותתהיה התקשרות עם ספקי הלקרן שלם לא  !לספקים והמשלם,  הגורם המבצע  היאהרשות המקומית 

 

 המענק: . העברת 8

 ובכפוף להעברת החומרים הבאים לקרן שלם:מענק הקרן יועבר לרשות לאחר ביצוע הפעילות 

 הפעילות ומס' חשבונית  טובו פירו  רו"ח הרשות/דוח כספי חתום ע"י גזבר  •

 אישור ניהול ספרים  •

 ניכוי מס במקור אישור  •

 אישור ניהול חשבון בנק   •

 

 לוח זמנים:. 9

 1.6.2021-הליום שני, עד  מועד הגשת הבקשות:  •

  2021חודש יולי  מועד משוער לשליחת תשובות:  •

 אישור  העד חצי שנה מקבלת : מימוש המענק  •

 ייתכנו שינויים במועדים  •
 

 הערות 
 כל המסמכים יוגשו מודפסים. לא יטופלו מסמכים בכתב יד.  •

, בשפה העברית, ולצרף קובץ מלא וחתום  wordבמסמך  באמצעות המייל    טופס הגשת בקשה את ההצעות יש להגיש על גבי   •

   limor@kshalem.org.ilדוא"ל  לימור שירי,ידי  סרוק, ל 

 timna@kshalem.org.il , דוא"ל  לתמנע גבאי מרקביץבשאלות מקצועיות ניתן לפנות באמצעות המייל  •

 באתר הקרן.  לטופס הגשת הבקשהר להלן קישו •

 . מידע נוסף קרן שלם שומרת לעצמה את הזכות לבקש  •

 אין בהצעה זו התחייבות של קרן שלם לתמיכה בפרויקט זה או אחר.  •

 

http://kshalem.b2p.co.il/grant/%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%98-%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95-%d7%95%d7%90%d7%99%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d/?taxgr=5
https://www.kshalem.org.il/grant/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%a7-%d7%9e%d7%9e%d7%aa%d7%a7-%d7%94%d7%a4%d7%92%d7%94-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%96%d7%95/?taxgr=15
mailto:limor@kshalem.org.il
mailto:timna@kshalem.org.il
https://www.kshalem.org.il/grant/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%a7-%d7%9e%d7%9e%d7%aa%d7%a7-%d7%94%d7%a4%d7%92%d7%94-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%96%d7%95/?taxgr=15

