
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

בפני קהלי יעד מגוונים. הקרן וגבלויות מענקים לכנסים וימי עיון הם ערוץ סיוע נוסף של קרן שלם המאפשר חשיפת תחום המ

פיזית  ה חושית, ההתפתחותית,   בכנסים מקצועיים ובימי עיון העוסקים בתחום המוגבלות השכלית  שותפה בתכנון ובתמיכה כספית 

  .והכשרת כוח אדם העוסק בתחום זו השירותים לאוכלוסייה והנמכה קוגניטיבית,  

 הקרן תהיה שותפה באחת מהוועדות המובילות של הכנס.  .על הפניה לקרן להיעשות בשלבים הראשוניים של תכנון הכנס 

 הנמוך מבין השניים.  ,  מהעלות הכוללת של הכנס ₪20%   או על  20,000מענק הקרן  לכנס / יום עיון לא יעלה על 

 .של הקרן היקף המענק  לכנס או יום העיון ייגזר מהעלות הכוללת, מהשותפים לתוכנית  ועל פי שיקול דעת חברי הועדה המקצועית

 

  תנאי סף .1

   ניתן להגיש בקשה אחת לשנה  •

 איש   100מינימום משתתפים   •

 לקרן תינתן במה להציג נושאים מטעמה •

   השתתפות חברי הנהלה וצוות הקרן ללא תשלום נוסף, כולל מרצים מטעמה •

•  

  מועדי ההגשות. 2

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

 ניתן להציע תכנים נוספים ובלבד שרלוונטיים לתנאי הסף ולקריטריונים: 

 מובהר בזאת כי המסמכים כולל טפסים וחתימות צריכים להתקבל במלואם עד תאריך ההגשה. בקשות שידרשו
 שלמות ודיוקים יועברו לוועדה הבאה. מומלץ לא לשלוח ביום האחרון. ה 

 הקישור למועדי הוועדות השונות באתר הקרן. להלן

 *יתכנו שינויים במועדי הועדות )מקצועית והנהלה(, יש להתעדכן באתר הקרן. 

 

 :אפיקי הסיוע של הקרן. 3

 להלן האפיקים בהם מסייעת קרן שלם בכנסים/ימי העיון השונים. 

 ההחלטה על אפיק הסיוע תיקבע על ידי הועדה המקצועית.

 סבסוד השתתפות אנשי מקצוע רלבנטיים לפי קריטריונים שיקבעו ע"י קרן שלם.  •

הנחיות להגשת בקשה למענק  
 ימי עיון  /כנסים ל
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 השתתפות במימון הכנס.  •

 כה/מופע וכד'ומימון הצגה/תער •

 

 :תנאים לקבלת הסיוע. 4

 נציג הקרן ישתתף בוועדה המארגנת/מתכננת של הכנס/יום העיון.  .א

 שילוב נציג הקרן בפאנל הברכות או לחילופין הצגת סרטון תדמית של הקרן. .ב

 אפשרות לשלב מרצים ותכנים רלבנטיים לכנס/יום העיון בכפוף לקריטריונים של הוועדה המארגנת/המחקרית.  .ג

 בעלויות רישום לכנס/יום העיון.  יחויבומרצים מטעם  קרן שלם לא  .ד

 הא בידי הקרן הרשות לעשות בהם  תמרים וובמידה והכנס/יום העיון צולם, תועד, תומלל, ישלחו לקרן שלם הח .ה

 שימוש תוך מתן הקרדיטים המקובלים.

 השתתפות צוות הקרן ללא עלות נוספת.  .ו

 עלות נוספת. הקצאת מקום לדוכן הקרן ללא   .ז

 כל פרסום של הכנס/יום העיון יכלול את הלוגו של קרן שלם. )יש לפנות לקרן לקבלת הלוגו(  .ח

 

 : תהליך הבקשה .5

 riva@kshalem.org.ilלמנכ"ל הקרן, במייל : דוא"ל פניה ראשונית תיעשה באמצעות ה •

 באחריות הארגון הפונה לתאם עמו   ,לאחר אישור עקרוני ממנכ"ל הקרן •

 את השתתפותו בוועדה המארגנת את הכנס/יום העיון.

 באתר הקרן      ים הבקשה הנמצאופסי למלא את ט , יש במקביל או לאחר קיום הוועדה המארגנת •

 .סי הבקשהטפלהלן קישור להורדת  למנכ"ל הקרן.  דוא"ל בם ולשלוח אות

 סכום המענק שינתן על ידי הקרן.  מצויין  ישלח עבורן אישור בו  ,בקשות שיאושרו •

 רוע כפי שהגיש הארגון הפונה לוועדה.  ייהיה אחוז ההשתתפות של הקרן מהעלות הכוללת של הא יצויין הסכום ש 

 הקרן לא תשתנה.   השתתפות  ,השתתפות הקרן תפחת בהתאם, והיה והעלות תגדל  ,והיה והעלות תפחת 

 בקישור המצורף. על ההזמנות שיוכנו יש לשלב גם את הלוגו של קרן שלם. ניתן להוריד את הלוגו מאתר הקרן  •

 יש לתאם הזמנת מנכ"לית הקרן לשאת ברכות בפאנל הפותח.  •

 ותובנות.  רוע, על הארגון לכנס את הוועדה המתכננת לצורך הפקת לקחים עם סיום האי •

 באחריות הארגון לשלוח למנכ"ל הקרן כתבה קצרה ותמונות מהאירוע שאושרו לפרסום.  ,לאחר האירוע •
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