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י"ד/אדר/תש"פ

הנדון  :הזמנה להגשת הצעות להמשך תמיכה בקורסים ייחודיים
בנושא מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות אקדמיים
לשנה"ל תשפ"א 2020-2021
קרן שלם ,הקרן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ברשויות המקומיות,
שואפת ופועלת לשיפור מתמיד באיכות חייהם של אנשים עם מש"ה ,ומקדמת את המודעות לאוכלוסייה זו
בקרב כלל החברה הישראלית .אופייה והתנהלותה העתידית של החברה בישראל תלויים בדור העתיד של
אנשי המקצוע בתחומי האקדמיה השונים ,אשר יקדמו את ההיכרות והחשיפה לאנשים עם מוגבלויות,
ביניהן מש"ה ,ובכלל זה הכרות עם צרכיהם ,כישרונותיהם ויכולותיהם בכל תחומי החיים.
ועדת פיתוח מקצועי של קרן שלם מזמינה בזאת
מוסדות האקדמיים בהם מתקיימים קורסים בתמיכת הקרן בשנה"ל הנוכחית תש"פ,
להגיש הצעות להמשך תמיכת הקרן בקורסים אלו ,לשנה"ל תשפ"א.
בשל החלטת הנהלת קרן שלם על צמצום בכלל ערוצי תמיכות הקרן לשנת  ,2020וע"פ החלטת
וועדת פיתוח מקצועי ,סכום התמיכה לקורס יעמוד על  60%מסכום התמיכה בשנה הנוכחית ,תש"פ.

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך ( מעודכן ) –  ,23/03/202020באמצעות המייל לכתובת
 timna@kshalem.org.ilבהתאם להנחיות המופיעות מטה.
את ההנחיות ניתן למצוא גם באתר קרן שלם www.kshalem.org.il
בשאלות ניתן לפנות באמצעות המייל לתמנע גבאי מרקביץ timna@kshalem.org.il :
בברכה,
תמנע גבאי מרקביץ
מנהלת תחום פיתוח כ"א והסברה ,קרן שלם

הנחיות להגשת הצעות להמשך תמיכה בקורסים ייחודיים
בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית במוסדות אקדמיים לשנה"ל תשפ"א
 .1רציונל ומטרות
 .2סקירת ספרות עדכנית רלבנטית לנושא
 .3קהל יעד
 .4מסלול לימודים (פקולטה/מחלקה/חוג)
 .5מועד פתיחה משוער (סמסטר א' או ב')
 .6היקף הקורס  -סמסטריאלי או שנתי
 .7מס' שעות
 .8אופי הקורס  -בחירה או חובה
 .9סילבוס  -כולל סיור ו/או מפגש עם אנשים עם מש"ה
 .10פירוט דרכי למידה חדשניות -הרצאות מקוונות/קורס מקוון וכד'
 .11סגל מרצים
 .12רכז אקדמי ,כולל קו"ח
 .13הצהרת המוסד האקדמי על נכונותו לשילוב עתידי של הקורס בתוכנית הלימודים ,גם ללא תמיכת
הקרן.
 .14תקציב בפורמט המצורף :
הוצאות
שכר שעות הוראה
שכר שעות ריכוז
עלות סיור/ים
שונות
סה"כ עלות הקורס
תקורה באחוזים

כמות

עלות

סה"כ

הערות

סה"כ עלות הקורס כולל
תקורה
סה"כ תשומות המוסד
האקדמי
סכום תמיכת קרן שלם

יש לציין את הסכום הכספי אותו
יקצה המוסד האקדמי מתוך
כלל עלות הקורס
עד  60%מסכום שאושר
לתש"פ

הערות בנוגע להגשת התקציב :
א .הזמנה זו מיועדת  -אך ורק עבור הגשת הצעות להמשך תמיכה בקורסים להם קרן שלם אישרה
תמיכה בשנה"ל הנוכחית ,תש"פ.
ב .תשומות -פירוט חלקו של המוסד האקדמי בתקציב הקורס .משמע -סכום הכסף אותו יקצה.
ג .תקורה -יש לחשב את אחוזי התקורה מסה"כ עלות הקורס ,ולהוסיפה לסה"כ הכללי.
ד .שונות -במקרים בהם יש סעיף שונות (ציוד נלווה/חומרים וכו') יש לפרטם בעמודת ההערות.
ה .תמיכת הקרן  -תהיה בגובה של עד  60%מסכום התמיכה בתש"פ .משמע 40% -פחות מתש"פ.
הערות נוספות:
•

הקורסים מיועדים לסטודנטים מן המניין בלבד.

•

את ההצעות יש להגיש באמצעות המייל במסמך  ,wordבשפה העברית ,גופן  ,12בהיקף של עד
 5עמודים ,בציון שם המוסד האקדמי ופרטי איש קשר לדוא"ל timna@kshalem.org.il

•

מועד הגשת ההצעות .23/3/2020

•

רק הצעות מלאות שתוגשנה במועד וע"פ ההנחיות המפורטות מעלה ,יובאו לדיון.

•

הוועדה רשאית שלא לדון בהצעות שהוגשו עקב שינויים בצרכים ,ביטולי קורסים וכיו"ב.

•

אין בהצעה זו התחייבות קרן שלם לתמיכה בקורס כלשהו.

בכל שאלה ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל .timna@kshalem.org.il

בברכה,
תמנע גבאי מרקביץ
מנהלת פיתוח מקצועי ,קרן שלם

