
 

 

     

 

 

 

 

 

 פרוייקטים בתחום הפיתוח הפיזי  

 עם סיום פרויקט, באחריות הרשות/הארגון המפעיל לממן ולהתקין שלט המציין את סיועה של קרן שלם. 

 במקום גלוי ומכבד  )למעט במסגרות דיור בהן יותקן במקום מוצנע(. ,השלט יותקן על פי כללי הבטיחות, בשטח הכניסה

 

 שתי אפשרויות לשילוט : 

 '( אשילוט בו קרן שלם מוזכרת בלבד  )ראה סעיף  •

 '(בשילוט בו  קרן שלם מוזכרת יחד עם שותפים נוספים  )ראה סעיף  •

 

 

 : ילוט בתחום הפיתוח הפיזילש להלן ההנחיות .א
 ס"מ  70X50   גודל: •

 זכוכית מחוסמת שקופה )חזקה/ מוקשה(  חומר: •

 מדבקה בדפוס דיגיטלי בהדפסה אחורית.  אופן הכיתוב : •

 נבנה/שופץ/צויד/ בסיוע קרן שלם – שם הפרויקט   נוסח הכיתוב : •

 ניתן לבחור את הדוגמא המועדפת על מפיק השילוט.  •

 .הנוספיםגודל השלט המציין את קרן שלם יהיה תואם לשלטים המציינים את השותפים  •

 .נדרש שלט נפרד, אלא אם כן מוסכם על כל השותפים שלט אחד •

 mickyc@kshalem.org.il יש להעביר סקיצה של השלט לאישור טרם הביצוע, למיקי כהן, סמנכ"לית פיתוח פיזי  בדוא"ל : •

 בשפה העברית: – להלן קבצים להורדה 

 דוגמאות לשילוט  לוגו קרן שלם בקבצים שונים להורדה 

 JPG 1דוגמא מס'     PNGרקע שקוף קובץ   

 JPG 2דוגמא מס'    PNGרקע לבן קובץ  

   )*( PDF 1+2דוגמא  JPG קובץ רקע לבן

  )*(   PDFקובץ  

 אחרת הוא שגוי והשלט המאויר לא יוצא כנדרש   Adobe)*( יש להקפיד לפתוח קובץ עם 

 בשפה הערבית: – להלן קבצים להורדה 

  לוגו קרן שלם בקבצים שונים להורדה 

    JPGקובץ רקע לבן 

    PNGרקע שקוף קובץ 

  )*(  PDFקובץ  

 אחרת הוא שגוי והשלט המאויר לא יוצא כנדרש   Adobe)*( יש להקפיד לפתוח קובץ עם 

לפרויקטים   הנחיות שילוט
 שקיבלו מענק מקרן שלם 

 31.10.23עודכן בתאריך 

https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2023/01/1-reka-shakuf-PNG.png
https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2023/01/5-sample-1-JPG-scaled.jpg
https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2023/01/2-reka-lavan-PNG.png
https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2023/01/6-sample-2-JPG-scaled.jpg
https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2023/01/3-reka-lavan-JPG.jpg
https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2023/01/7-sample-12-PDF.pdf
https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2023/01/4-pdf-file.pdf
https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2023/01/8-arab-reka-lavan-JPG.jpg
https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2023/01/9-arab-reka-shakuf-PNG.png
https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2023/01/10-arab-pdf-file.pdf


 

 

 תחומי סיוע נוספים פרוייקטים ב
 '(וכדהסברה, כנסים, ימי עיון, מיזמים חברתיים מחקר, קורסים והכשרות, )

 

 להלן הלוגואים להורדה :

 בקבצים שונים להורדה בעברית  לוגו קרן שלם 

 PNGקובץ 

 JPGקובץ 

 PDFקובץ  

 

 בקבצים שונים להורדה בערבית  לוגו קרן שלם 

 PNGקובץ 

 JPGקובץ 

 

 

 אין לעשות שימושים נוספים בלוגו הקרן מעבר למה שצוין בדף הנחיות זה.

 

https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2022/10/תחומים-רכים-רקע-שקוף-קובץ-PNG.png
https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2022/10/תחומים-רכים-רקע-לבן-JPG.jpg
https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2022/10/תחומים-רכים-לוגו-PDF.pdf
https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2022/10/תחומים-רכים-ערבית-שקוף-PNG.png
https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2022/10/תחומים-רכים-רקע-שקוף-ערבית-JPG.jpg

