
     

 

 

 

 

 

 

 

הנכחת  לפועלת במגוון דרכים    ,ירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )מש"ה( ברשויות המקומיותהקרן לפיתוח ש  ,קרן שלם

   אנשים עם מוגבלות שכלית בכל תחומי החיים בחברה הישראלית, לצורך שילובם ושיפור איכות חייהם וחיי משפחותיהם.

על תיכוניים לאמנות חזותית ולאמנויות הבמה, המוכרים ע"י המל"ג או משרד התרבות  ספר בתי בזאת  מזמינההקרן 

מיזמים משותפים לסטודנטים ולאנשים עם מוגבלות שכלית המתגוררים  פיתוחל ,ק "זרקור"נ למעבקשות והספורט, להגיש 

 . 2023-2022שנה"ל תשפ"ג ב בבית המשפחה,

 : רקע. 1

מפחיתים חששות ופחדים, מגבירים אמפטיה, ויכולים לתרום להבנה ולהכלה והשתלבות  חשיפה, הסברה והכרות אישית  ➢
הפיזי והווירטואלי, -חשיפת יכולותיהם וכישרונותיהם של אנשים עם מש"ה, ונראותם במרחב הציבורי. מגוון אוכלוסיות

 את החברה הישראלית על כל גווניה. מביאים לידי ביטוי
ורמות המקוונות שחוללו מהפכה גם בתחום ההסברה והמודעות, ניתן לבצע פעולות רחבות  בעידן הרשתות חברתיות והפלטפ ➢

  משותפתעשיה  פרסוםלצורך כך  .ומשאבים נמוכים, ולהגיע לקהלי יעד רחבים קצר היקף, עם אימפקט משמעותי, בזמן 
   חשובים גם הם. ותיעודה

 

 : . מטרות2
סטודנטים יוצרים יחד עם קבוצת אנשים עם מש"ה להכרות הדדית של יכולות אישיות  קיום תהליך יצירתי, חוויתי ומעצים של  ➢

 וקבוצתיות.

 קידום שילוב חברתי, ונראותם של אנשים עם מוגבלויות בעולם התרבות והאומניות, גם בהלימה עם אמנת האו"ם.  ➢

 חשיפת יכולותיהם וכישוריהם של אנשים עם מש"ה  ➢

 אומנותייםחשיפת אנשים עם מש"ה לכלי ביטוי  ➢

 ללימודים גבוהים מש"החשיפת אנשים עם  ➢

 יצירת תוצר סופי משותף בעל נראות ציבורית  ➢

 

 :קהלי יעד. 3
 משתתפים   10לפחות   -סטודנטים הלומדים בביה"ס הגבוה לאמנויות ➢

 . בבית המשפחה המתגורריםעם מש"ה  70%משתתפים, מתוכם לפחות   10לפחות  - ומעלה 21אנשים עם מש"ה בני  ➢

 תמיועד לחוגים לתרפיה וטיפול באומנויו אינוהמיזם משתתפים משתי הקבוצות. *יש לוודא מספר שווה של *

 

 :  גורם מגיש ומבצע. 4

הגורם המגיש יצור קשר עם מחלקת הרווחה   .ביה"ס לאמנויות המגיש את הבקשהע"י יעשו הגשת המיזם, פיתוחו וביצועו  ➢

 . ההגשה תהיה בשיתוף הרשויות המקומיות. המיזםברשות המקומית, לצורך חיבורו לאוכלוסייה הרלוונטית, ולווי מיטבי של 

 

 :תכנים. 5

 . ליישום בתהליך משותף עם אנשים עם מש"הירת המגישים, ובלבד שיש להם ייתכנות  לבח ➢

 הנחיות להגשת בקשה 
  זרקור למענק

 2023-2022שנה"ל תשפ"ג ל

 timna@kshalem.org.il | תמנע גבאי מרקביץ  מנהלת תחום:
 limor@kshalem.org.il  |לימור שירי שולץ  מנהלנית תחום:

י"ז אייר תשפ"ב  רביעי יום  
2022מאי   18  
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 : היקף התוכנית. 6

 תוכנית שנתית.  ➢

 דרכי פעולה ותוצרים: . 7

 במגוון דרכים. על הגורם המגיש להציע את דרכי הפעולה.  שיתבצע תהליך משותף וחוויתי  ➢

 מצולם/ מוסרט של תהליך העבודה. תיעוד ויזואלי א  -תוצרים ➢

   וכד' ציבורית: תערוכה, מייצג, סרט, מופע נראות. תוצר משותף בעל  ב       

 

 תנאי סף לדיון בהצעה:. 8

גוף מקצועי בעל ידע וניסיון בתחומי האמנות החזותית או אומנויות הבמה, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או משרד   ➢
 התרבות והספורט 

 מיזם חדש בלבד  ➢

 עמותה רשומה או חל"צ  ➢

 מיזם משותף שכזה יכולת גיוס ורתימת אנשי מקצוע להובלת  ➢

 )כספיים ואחרים(   יכולת גיוס משאבים נוספים ➢

 במרחק גיאוגרפי סביר מש"הלקבוצת אנשים עם  חבירה ➢

 של האנשים עם מש"ה   מסגרתהת בה פועלת ו/שיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה ברשות/יות מקומי ➢

 מש"הורכז חברתי לקבוצת האנשים עם  רכז מקצועי מטעם ביה"ס ➢

 לאנשים עם מוגבלויות מונגשהמקום בהתחייבות לקיום הפעילות  ➢

 

 ים ומספרם:היקף המענק  .9

   .ם לא תהיה הגוף המממן היחידקרן של. מהעלות הכוללת של המיזם 70%עד ו, למיזם ₪  40,000עד  -סכום המענק  ➢

 מיזמים בשנה ראשונה, שנת פיילוט   5יאפשר עד   ➢

 גורם מגיש/בי"ס תתאפשר הגשה של מיזם אחד ל ➢

 

 : . וועדת היגוי10

מקומית, נציגי  הרשות ה. משתתפי הוועדה: אדם עם מש"ה, נציגי ועדת היגוי מלווה תוקם לכל אחד מהמיזמים שיאושרו ➢

 . נציגת קרן שלםמוגבלויות,  מפקח מחוזי מטעם מנהלנציג המסגרת/מסגרות האנשים עם מש"ה,  המוסד המגיש,

 :הבקשותקריטריונים לבחינת . 11

 בדגש על מש"ה  ,תמוגבלויותכנים בעלי היתכנות ליישום בשת"פ עם אנשים עם  ➢
 אמצעי פעולה חווייתיים ומגוונים ➢
 ורכז חברתי מלווה לאנשים עם המוגבלות  רכז מקצועי מטעם ביה"ס ➢
 תוצר בעל נראות ציבורית  ➢
 תוכנית תקציבית, כולל תשומות המוסד המגיש ➢
 תכנית פרסום במדיה ובפלטפורמות דיגיטליות  ➢
 2023היתכנות לביצוע עד יולי   ➢
 בחשבון מגוון תרבותי וגיאוגרפי ושיקולים נוספים  ויילקח ➢

 

 לו"ז משוער: .12

 2022 יוניסוף  – הבקשות הגשת  ➢

   2022ראשית יולי   -דיון בהצעות ➢

 2022סוף יולי  -שליחת תשובות ➢

   2022החל מספטמבר   -שאושרו וועדות היגוי מקומיות לפיתוח ודיוק המיזמיםהקמת  ➢

 2023יולי סיום עד . שנה"ל תשפ"ג -ביצוע ➢



 : בתום התהליך מדדי תוצאה מצופים. 13

 ואחוז נשירה נמוך  מהמיזםשל המשתתפים מידת שביעות רצונם  ➢

 ובפלטפורמות דיגיטליות   חשיפת תהליך העבודה והתוצר במדיה ➢

 תוצר יצירתי, בו שתי הקבוצות באות לידי ביטוי ➢

 אפשרות לשכפול והפצת המיזם   ➢

 2023מימוש המיזם עד יולי  ➢

 התוכנית תלווה בהערכה. *

 

  : הבקשה . הגשת14

 תר הקרן<< בא  טופס הגשת הבקשהלהלן  ➢

 באתר הקרן<< ו לן קישור לפרטי הגורם/ביה"ס מגיש ההצעה ואיש הקשר בלה ➢

גב' תמנע גבאי  מנהלת התחום בקרן, , ל16:00, בשעה  28.6.2022  את טופס הבקשה וניירת נלווית יש להגיש עד לתאריך  ➢

 timna@kshalem.org.il , דוא"למרקביץ'

 :   בשני קבציםעמודים ולשלוח באמצעות המייל למנהלת התחום בקרן שלם   5טופס יש למלא בשפה העברית, עד  האת  ➢

 הכולל את החתימות הנדרשות.  PDFובץ ק + ללא חתימות  word קובץ 

 הגשה סופית ניתן להעביר טיוטה לעיון טרם   ➢

 צריכים להתקבל במלואם עד תאריך ההגשה.   ,כולל טפסים וחתימות ,מובהר בזאת כי המסמכים ➢

 timna@kshalem.org.il , דוא"לגב' תמנע גבאי מרקביץ'למנהלת התחום בקרן, בשאלות ניתן לפנות  ➢

 

   :קרן שלםתוקף אישור  . 15

 האישור ניתן רק עבור הבקשה כפי שהוגשה לוועדה. על כל שינוי בתוכנית יש לבקש אישור מחודש מקרן שלם.  ➢

   :קרן שלםנראות . 16

 קרן שלם לוגו להלן קישור להורדת  שלטי חוצות, הזמנות וכד'(.סרטון, על כל חומר פרסומי הקשור לאירוע )  הקרן יופיעלוגו  ➢
 באחריות מגיש ההצעה לתעד את המיזם באמצעות כתבה קצרה ותמונות איכותיות שאושרו לפרסום, ולהעבירם לקרן שלם 

 

מובהר כי הקרן איננה מתחייבת לאשר בקשה כלשהי, כולה או חלקה. הבקשות יידונו ויאושרו בהתאם להנחיות 

 העדיפויות ואפשרויות המימון של הקרן. ולקריטריונים שנקבעו ע"י הנהלת קרן שלם, סדרי 
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