
 

 

 

 

 

 טכס פרסי המצוינות ואותות ההוקרה של קרן שלם 
 5201 הלשנת תשע"

 הזדמנות לקבל פרס והוקרההגם לכם מגיעה 
  מוגבלות שכלית התפתחותיתעל פעילותכם למען האדם עם 

 
 מוגבלות שכלית התפתחותית ופועלת להעלאת המודעותהמקדמת מצוינות בעשייה בתחום ה קרן שלם,

 ם מש"ה, לצד הסרת חסמים ודעות קדומות,ליכולותיהם  של האנשים ע
 קוראת להגיש מועמדויות לפרסים ואותות הוקרה

 , השתלבותו ושיפור איכות חייו של האדם עםפעילויות ופרויקטים מתמשכים למען רווחתועבור 
 מוגבלות שכלית התפתחותית )פיגור שכלי( ומשפחתו בקהילה.

  קטגוריות:
   תאות יקיר קרן שלם לראש רשו .1

ובני משפחתו וקידום  מוגבלות שכלית התפתחותיתל הובלה, עידוד ותמיכה בפיתוח שירותים לאדם עם ע
 , לצד הקצאת משאבים לפיתוחם.פעילות לשילובו בחיי הקהילה ביישוב

 
 עם מוגבלות שכלית התפתחותית  פרס לאדם או קבוצה .2

 התעסוקה, ההתנדבות ועוד... תרומה  למען החברה בתחומי האומנויות,מצוינות ועשייה שיש בה על 
 
 לשירותים חברתיים ברשות מקומיתאגף/מחלקה/צוות פרס ל  .3

ושילובם בחיי מוגבלות שכלית התפתחותית על מתן מענים ופיתוח שירותים מיטביים לאנשים עם 
 הקהילה. 

 
לית הפועלים לטובת אנשים עם מוגבלות שכ ארגונים וקהילות ,ליחידים – פעילות התנדבותית לע פרס .4

   התפתחותית לאורך זמן.
 .מתנדבים במסגרת השרות הלאומי אינם מועמדים*

 

 : הוקרה אותות  .5
של ומכבדת במסגרת נורמטיבית  מוגבלות שכלית התפתחותיתעם  אנשים המשלב - למפעל/מעסיק .א

 תמיכה לאורך זמן.ו תוך ליווי ,עבודה בקהילה
 
ום הציבורי את אורח חייהם ויכולותיהם המעלים לסדר הי - לאנשי תקשורת/אקדמיה/תרבות/פנאי .ב

של אנשים עם מש"ה באמצעות  העשרת הידע, חשיפה תקשורתית, יצירה קולנועית, אמנות הבמה, 
  אמנות וכד' ומסייעים בכך להעלאת מודעות, הסרת חסמים ודעות קדומות.

 
 על שכנות לאנשים עם מש"ה המהווה מודל לאחווה חברתית. - לשכנים/בניין מגורים .ג

 
בדגש על חיזוק התא המשפחתי התומכים ומחזקים את בני המשפחה  - למפתחי שירותים ויוזמות .ד

 .הסובבים את האדם עם מש"ה

  
 יינתן משקל מיוחד להמלצות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 

 הקטגוריות. לוועדה שיקול דעת בבחירת הזוכים, והיא אינה מתחייבת להעניק פרסים ואותות בכל            
 

 לחץ כאןבאתר הקרן טופס הגשת מועמדות  ומידע נוסף 

 21.5.15תשע"ה,  ליום ג' סיוןלפרס יש להגיש עד המלאים המועמדות טפסי את 
 mailto:avivit@kshalem.org.il לדוא"ל : 

 
 2015שיתקיים בחודש נובמבר  מאות משתתפים בנוכחות הפרסים ואותות הוקרה יחולקו באירוע חגיגי
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