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 ואחד למרכזי יום? מוגןלמפעל  :לשני קולות קוראים בקשות האם אפשר להגיש: שאלה .1

, יש לשים לב להפרדה בין לשניהם מיםוהמיפוי מתאי היעדכן, ככל שאוכלוסיית : תשובה

 .עלויות הקמה ועלויות ביצוע בין שתי המסגרות

 

 איזה מסמכים נדרשים לסינון הראשוני?: שאלה .2

 קול הקורא.ב יםמופיעכל המסמכים : תשובה

 

ת הקול הקורא להגיש האם נוכל במסגר ,להקמת מרכז יום 2015: קיבלנו סיוע בשנת שאלה .3

 ?חדר מוזיקה לטובת משתתפי המרכזלציוד חלל בקשה לשיפוץ ו

בקשות בסדר גודל קטן יחסית ניתן להגיש לקרן שלם במסלול מהיר באמצעותו ניתן : תשובה

במידה ומדובר במרכז יום לאנשים מתחום אחוז מהעלות.  50אלף ועד  500עד  לקבל מענק

 שיקום או מש"ה.

 

 האם ניתן להאריך תוקף של אישורים של הרשות לשנה במקום חצי שנה?: שאלה .4

יה מעודכן ליום הנוכחי וחתום על ובלבד שיה פשר להגיש את האישור משנה שעברהא: תשובה

 הגורם שאישר בפעם הקודמת. ידי 

 

 היא תההתייחסוהאם  -סיוע בחמש השנים האחרונות ףהיקל תהמתייחסהדרישה : שאלה .5

 רשות באופן כללי?לאו מת מסגרת המסויל

לסיוע קודם לארגון המגיש את הבקשה  סהמתייח 5%מדובר בציון איכות שמשקלו : תשובה

 הנוכחית. 

 

 ?ענת שלהב דורון או רחל סרי ההקשר ממשרד הרווחה הינ שתאהאם : שאלה .6

 שלהב דורון על מסמך המיפוי ענת –שירות מינהל מוגבלויות ת מנהליש צורך בחתימת : תשובה

 .והצפי

 

 ? מקבלי שירות 40מה השטח המינימלי למבנה עבור : שאלה .7

 נתונים ותסכמו אותםברגע שתכניסו . המצורפות לקול קורא ב'-פרוגרמה א ו: לפי תשובה

 מ"ר. 700 -600מניסיון עבר בין תקבלו את השטח המדויק. 

 



 

אנשים האם אפשר לשלב במבנה, במידה ויש לנו שטח למבנה גדול, גם כיתות למע"ש, ל: שאלה .8

 ברמת תפקוד גבוהה יותר?

-טיפולית תפקוד ברמת מכלל האנשים במסגרת הינם 70%לפחות לפי תנאי הסף : תשובה

 שאר האנשים יכולים להיות ברמת תפקוד גבוהה יותר.. סיעודית

 

עבור מועדון במרכז קהילתי.  תקיבלנו סיוע מביטוח לאומי להצטיידו 2019שנת : בשאלה .9

 הסיוע היה פחות מחצי מיליון. האם ניתן להגיש בקשה עבור נגישות והתקנת מעלית ממבנה?

ברבעון האחרון  בקשר עם ביטוח לאומיחס למרכזי יום. נא להיות יהקול הקורא מתי: תשובה

. בכל מקרה לא ניתן להגיש 2024פנאי בשנת תחום , מאחר ויתכן יפורסם קול קורא ל2023של 

מאחר והקרן אינה מסייעת בהתקנת סידורי נגישות המחויבים לפי  ,בקשה להנגשת מבנה בלבד

 החוק.

 

נראה שהטווח הזה קטן מידי ? אם ניתן להגדילה. 1.4ין טווח הכפלה מצו ה: בפרוגרמשאלה .10

 .לגבי מרכזי יום לנכים קשים

 .אתם יכולים להכפיל ככל הנראה לכם .זה מופיע בגדר המלצת מינימוםבפרוגרמה : תשובה

במסגרת ועדת  קהפרוגרמה תדויבקשות אשר ידורגו במקום גבוה ויגיעו לשלב הפיתוח, ב

 ההיגוי המלווה.

 

 מה צריך להיות גודל החללים? -חסר חדר כביסה. כמו כן מטבח מחמם הבפרוגרמ: שאלה .11

ראוי לחללים אלה. ה הגודל אתעם מתכננים ויועצים  להוסיף ולבדוק מוזמניםאתם : תשובה

 .עדת היגוי משותפת במידה והבקשה תגיע לכלל פיתוחובו יחד בכך נדון

 

 לקול קורא? האם שתי רשויות שונות יכולות להגיש את אותה בקשה: שאלה .12

לאותו פרויקט. לקבל סיוע כפול , לא ניתן  לכל פרויקט יש תקרת סיוע של מענקלא. : תשובה

  לכן רק על רשות אחת להגיש את הבקשה.

 

 הנוכחי? בקול קוראמקרן שלם צריכה להיות ₪ סיוע בחצי מיליון לבקשה : הגשת שאלה .13

 ניתן להגיש לאחר מכן.לא, : תשובה

 

 אפשר לקבל מביטוח לאומי ואיזה מקרן שלם?: איזה ציוד שאלה .14

יש למלא את תקן ציוד כללי בסיסי בתוך הקול הקורא הנוכחי, עבור ביטוח לאומי : תשובה

 ולאחר מכן להגיש לקרן שלם ציוד טיפולי / משלים שלא ניתן בסיוע ביטוח לאומי.

  

 : כיצד להגיש את הבקשה לקרן שלם?    שאלה .15

        לאומי באמצעות מערכת מפתח, ולהעביר את אותם ה: יש להגיש את הבקשה לביטוח תשובה

 טפסים באמצעות המייל לקרן שלם.


