
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  מטרות. 1

 בחיזוקן של המחלקות ובשיפור קידום ומתן מענים לצרכים מקצועיים מקומיים אשר טרם זכו למענה, במטרה לתמוך  •

 איכות השירות הניתן על ידי הרשויות לאדם עם מוגבלות ומשפחתו.

והשינוי הכרוך בהם ובכלל זה שינוי ארגוני, תפיסתי,   רווחה והביטחון החברתי,ההטמעת עקרונות מנהל מוגבלויות במשרד  •

 שפתי, והתאמת דרכי העבודה. 

 תי אשר בו הקרן, המנהל והמחלקות רואים חשיבות רבה. קידום טיפוח ופיתוח הטיפול בתא המשפח •

 : סל תכנים. 2

שויות מוזמנות להגיש תוכנית העשרה אשר תכלול הקניית ידע, מיומנויות וכלים מתוך הנושאים המצוינים מטה. ניתן להציע תכנים  ר

 נוספים ובלבד שרלוונטיים לתנאי הסף ולקריטריונים: 

 האדם עם המוגבלות )גיל רך, ילדות, נעורים, בגרות, זקנה( מעגל החיים של -הכרות והעמקה  •

 לווי משפחתו של האדם עם מוגבלות בצמתי חיים  •

 המוגבלויות   ם השונים שלהכרות והעמקה בתחומי •

 מעבר לדיור חוץ ביתי  •

 *ICFמודל ה •

 עקרונות שירות מכוון אדם ויישומם הלכה למעשה*  •

 הכרת רצף השירותים הקיים  •

 מיניות •

 התנהגות מאתגרת  •

 21תוכניות מעבר ואפשרויות לאחר גיל   •

 הנגשה והתאמה של מידע ותקשורת -הנגשה קוגניטיבית •

 סנגור וייצוג עצמי •

 וחליפית תומכת ותקשורת תקשורת דרכי  •

 של אנשים עם מש"ה כשרות משפטית   •

 :נושאים משלימים

 שימור ידע  למידה עצמית ו •

 עבודת צוות  •

 עבודה מרובת  ממשקים •

 ניהול ועבודה עם מתנדבים  •

 זהות יחידת המוגבלויות במחלקה •

הנחיות להגשת בקשה למענק במסגרת  
תמיכה מקצועית    - "תמר" מסלול

בתחום המוגבלויות, במחלקות  
לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות  
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 :מתודות. 3

הרצאות, סדנאות, מפגש ישיר עם אנשים עם מוגבלות ובני משפחה,  מספר מתודות לכל השתלמות, כגון: יש לבחור  •

 , סיורים וביקורים, למידת עמיתים.  סימולציות

 מקוונת. או  / פרונטלית ו -היברידית  תוכנית ההעשרה יכולה להיות •

 

 :  2023שנת למספר רשויות צפי תקציב ו. 4

 ₪ לרשות/ קבוצת רשויות  12,000עד  •

  90%, עד 1-2מהעלות הכוללת. במקרה של רשויות באשכול  80%עד  -מימון קרן שלם •

 , מותנה בעלות הבקשות.תרשויו  15-20 •

•  

 לחצו כאן ושירות מכוון אדם  ICF*לפרטי מידע בנושא מודל ה 

 :תנאי סף. 5

 כל המסמכים יוגשו מודפסים. לא יטופלו מסמכים בכתב יד. 

 .  מכלל מערך ההעשרה  30% לפחות– המוגבלות שכלית התפתחותית תכנים מעולם  •

 עובדי המחלקה לש"ח -קהל יעד •

 חברה ופנאי ברשות.  , . מומלצת חבירה של רשויות זו לזו. תיתכן גם חבירה לתחומי חינוך10 -מס' משתתפים מינימלי •

   15 -מס' שעות מינימלי •

 2023  דצמבר עד  -ניצול המענק •

 הצעות מחירהגשת ההצעה תכלול  •
 :קריטריונים לבחינת ההצעות .6

 רכיב של שיפור באיכות מענים קיימים לעובדי המחלקה  •

 מענה לצורך או אתגר בו לא קיים כיום מענה מספק לאוכלוסיית מקבלי שירות  •

 תכנים העוסקים בשירות מכוון אדם •

 עדיפות תינתן לרשויות שטרם קיבלו מענק "תמר"  •

 

 : שתלמותהה תבבניילסיוע  מסמך המלצות .7

ההמלצות מבוססות על ממצאי הערכת פיילוט מסלול "תמר" שבוצעה  . מיטביתלנוחיותכם, ריכזנו המלצות שיסייעו בבניית השתלמות 

  המסלול הנ"ל.ע"י יחידת ההערכה והמחקר של הקרן, יחידת "מכלול", ועל תובנות ועדת ההיגוי שעיצבה את  2021  -בשנת תשפ"א

 ההמלצות באתר הקרן << למסמך 

 

 : נראות הקרן. 8

 וכד'( .  , תעודותלוגו קרן שלם ואזכורה יופיע בכל חומר פרסומי הרלוונטי לתוכנית העשרה )הזמנות, תוכנית

 . רןלוגו הקלהורדת 
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 . גורם מבצע: 9

תוודא קיום כל התנאים. לקרן שלם לא יהיה כל קשר אל מול מרצים/  ותבנה, תתכלל, א שיהיא הגורם המבצע. ההרשות המקומית 

 .גורמים מכשירים/ספקי שירות

 

 לוחות זמנים: . 10

 2023פברואר ל 20עד   -הגשת בקשות •

 2023אמצע מרץ  -דיון בבקשות •

 . משוער2023  אפריל -שליחת תשובות •

 2023לא יאוחר מדצמבר  -ביצוע ההשתלמות וסיומה •
 

 הערות
עמודים, ולצרף קובץ   5, בשפה העברית עד  wordבמסמך  , באמצעות המייל  טופס הגשת בקשהאת ההצעות יש להגיש על גבי   •

 . timna@kshalem.org.ilמלא וחתום סרוק, לכתובת 

 באתר הקרן. לטופס הגשת הבקשהלהלן קישור 

ה • באמצעות  מקצועי  פיתוח  תחום  מנהלת  מרקביץ,  גבאי  לתמנע  לפנות  ניתן  שלם  קרן  מטעם  והכוונה  דוא"ל ליעוץ 

timna@kshalem.org.il 

מנהלת תחום פיתוח ,  לנעמה שביט, ניתן לפנות  ICFלייעוץ והכוונה מטעם מנהל מוגבלויות, בדגש על שירות מכוון אדם ומודל ה •

 .  NaamaSh@molsa.gov.ilבכתובת  והביטחון החברתימשרד העבודה הרווחה  תכ"א, מנהל מוגבלויוידע והכשרת 

 קרן שלם שומרת לעצמה את הזכות לבקשת מידע נוסף ע"פ דרישת צוות ההגוי לבחינת ההצעות. •

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

 דים, בכפוף לשינויים ולתמורות בשטח. יתכנו שינויים במוע •
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