
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

תרחיב הקרן   2023ומשנת  ברשויות המקומיות, עם מוגבלות שכלית שנה לשיפור איכות חייהם של אנשים    40קרן שלם פועלת מזה 

, מצפון ועד דרום, ממזרח עד  בחברה הישראלית כל המגזריםבקרב   טיביתיוהנמכה קוגנחושית , פעילותה גם למוגבלות פיזיתאת 

  .מערב

 מוגבלות ומשפחותיהם, ואת תרומתם לחברההאנשים עם השל חייהם מסע את מבקשת הקרן להוקיר לקרן,  40- לכבוד שנת ה

 ! 40- המענק את  להשיק גאהקרן ה מכילה ומכבדת. ,מגוונת

 :  מטרות. 1

 ברשות המקומית האנשים עם המוגבלות ומשפחותיהם  ת העצמה, הנכחהוקרה,  •

  והנאה  ,צבירת אנרגיההכרה ביכולות,   •

   המיועד לאנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם רוע קהילתייהפקת תוכנית/א •

 : תכניםסל . 2

  *תמוגבלות שכלית, פיזית, חושית והנמכה קוגניטיביאנשים עם עבור  העשרה/ הפגה  / פנאיבקשה לפעילות  שויות מוזמנות להגיש ר

 .  ומשפחותיהם

 פרונטלית או מקוונת.   -היברידית  הפעילות יכולה להיות  -במקרה של התפרצות קורונה

   :לתכנים דוגמאותלהלן 

 הפעלה המונית/הפנינג/ טיול/פיקניק /מופע -םקהילתיי או אירועים אירוע •

 תנועה, בישול, אומנות חזותית, מוזיקה ועוד  -חד פעמיות או מתמשכות  -סדנאות שונות •

 , מיינדפולנס וכד'  פסיכודרמה -כגוןסדנאות רגשיות   •

 )פעילות גיבוש והעצמה בטבע(ODT  סדנאות •

 משפחות נופש  •

 .  תנאי הסףועומדים בפנאי/ העשרה/ הפגה   םשעניינניתן להציע תכנים נוספים ובלבד 

 : ע"פ גודל רשות ומספר משתתפים מינימליתקציב . 3

 זו: מופיע בטבלה הובהתאם לסכום המענק המקסימלי , המיזםהכולל של  מהעלות 80%מענק הקרן יהיה עד 

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

 40,000 400 ומעלה 300,001

 30,000 300 ומעלה 100,001-300,000

 20,000 100 ומעלה  10,001-100,000

 10,000 50 10,000עד 

 . אנשים עם אוטיזם אשר אינם נמנים עם קהל היעד של קרן שלם, גם לצורך צירוף רשויות מוזמנות לגייס תקציבים נוספים *

   40-השנת  למענק  הנחיות להגשת בקשה
 

 ומשפחותיהם מוגבלות לאנשים עם  הוקרה 
   ברשויות המקומיות 

 2023שנת 
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 :תנאי סף. 5

 ופנאי , העשרההפגהפעילות  •

 משפחותיהם בני ו  והנמכה קוגנטיבית שכלית, פיזית, חושיתהמוגבלויות הבאות: מוגבלות אנשים עם  -קהל יעד •

 זו לזו  קטנות חבירה של רשויות  אפשרית. מעלהבטבלה  שצויןכפי  -מס' משתתפים מינימלי •

 אישור קרן שלם שנה מעד  -המענק מימוש •

 לפעילות המוצעת  הגשת ההצעה תכלול הצעות מחיר •

 

 :הפעילות  ותיעודפרסום שיווק, . 6

   לברך/ הרשות להשתתףהזמנת ראש  •

 של הרשות המקומית  הפרסום האירוע.ים יפורסמו בצורה בולטת בערוצי  •

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

ולהעביר לקרן שלם מס' תמונות/סרטונים איכותיים, כולל תיעוד כתוב   באופן מקצועיאת הפעילות   לתעד באחריות הרשות •

 רשתות חברתיות(. ובאתר הקרן ב)  קצר לצורך פרסום במדיה הדיגיטלית

 

 . גורם מבצע: 7

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

 . העברת המענק:8

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

 העברת תיעוד מצולם לקרן שלם •

 לכל פעילות  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

 הגשת הבקשות:   ימועד •
 ,  9.03.2023 טז' אדר', העד ליום  -מועד ראשון

 4.5.2023 יג' אייריום ה' עד  –שניעד מו

 2023  יולי -בקשות שיוגשו למועד השני 2023  סוף אפריל  - בקשות שיוגשו למועד הראשוןמועד משוער לשליחת תשובות:  •

 .  אישורהעד 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 בקשהאת ההצעות יש להגיש על גבי  •

   efrat@kshalem.org.ilדוא"ל   ,אפרת מידניידי 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%90%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94-40-%d7%9c%d7%a7/?taxgr=15
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