
 

  

 

  תרגום לערבית 

 שאלות ותשובות -קול קורא  להקמת מרכזי יום לתשושים ותשושי נפש בחברה הערבית

 

 ה ערבית גדולה יכולה לגשת לכל קורא זה?יהאם עיר מעורבת שבה אוכלוסי שאלה:

 עיר מעורבת איננה עונה על תנאי הסף בקול קורא זה. תשובה:

 

 ?סיון נדרשיתוכלו להסביר איזה נבתנאי הסף מתבקש ניסיון. האם  שאלה:

כגון תכניות הפעלה/מועדונים  נדרש ניסיון של שנתיים בהפעלת תכניות לגיל השלישי תשובה:

 .מרכזי יום לקשישספציפי בהפעלת סיון י. אין הכוונה לנוכדומה

 

 לחברות פרטיות? הקרן אינה מסייעתמדוע  שאלה:

, במקרה וכרגע אנו מנועים מסיוע לחברות פרטיותהנושא נבדק מול הייעוץ המשפטי שלנו  תשובה:

והגוף המפעיל הינו חברה פרטית, יש אפשרות לחתום הסכם מול הרשות ושהרשות תבחר בחברה 

 פרטית להפעלת המקום.

 

ההסעות למרכזי היום מהווים נתח גדול מהוצאות מרכז היום ובמקרה של מרכז יום אזורי  שאלה:

 ?הקרן יכולה לסייע בתקצוב ההסעות , האםהנתח יהיה אף גדול יותר

אנו מודעים שההסעות הינם סעיף תקציבי כבד. לפיכך אנו ממליצים על פתיחת מרכזי יום  תשובה:

 אזוריים שיתנו מענה למספר רב של קשישים ובכך יהיה אפשרי להגיע לאיזון בין ההכנסות להוצאות.

 .חינה תשתיתיתאת הקמתו מב אאלהקרן אינה מממנת את הפעלת מרכז היום 

 

מקבלי גמלת סיעוד באזורים עבורם מוקם מרכז היום, הינה דרישה גבוהה   600-הדרישה ל שאלה:

 האם ניתן להפחית? מאוד.

, לא מדובר על מספר המוסד לביטוח לאומי שבידית משרד הרווחה וכן הנתונים לצעל פי המ תשובה:

 שירות.שימוש בלוסייה פוטנציאלית לעל מנת שמרכז היום יוכל להתקיים הוא חייב שתהיה אוכ גבוה.

מקבלי גמלת סיעוד אנו ממליצים בדיקת האפשרות להקים  600 -מ במידה ויש במקום מסוים פחות 

 .מרכז יום אזורי

 

האחרונות. האם מדובר עדיפות למי שלא קיבל סיוע בחמש השנים כי תינתן  מצויןבעדיפויות  שאלה:

 ?סיעוד או מכל הקרנות על סיוע מקרן

ומעלה מכל אחת מקרנות הביטוח ₪  500,000הבדיקה האם הגוף הפונה קיבל סיוע בגובה  תשובה:

 הלאומי בחמש השנים האחרונות.

 

 

http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/KKMerkazeYomHevraArvitShut-Arvit.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/KKMerkazeYomHevraArvitShut-Arvit.pdf


 

 

 

 ?ה בכנס ההסברהגהאם אפשר לקבל את המצגת שהוצ שאלה:

לשונית הקרנות )הנמצאת בתחתית  -אתר הביטוח הלאומי  המצגת נמצאת באתר שלנו. תשובה:

 .הדף(. בתוך הלשונית של קרן סיעוד ניתן למצוא את המצגת

 

במסמכי ההגשה אנו מתבקשים לכתוב את מקורות המימון. אנו בשלבי גיוס משאבים  שאלה:

 מקרנות נוספות הם אפשר לציין זאת בטופס כחלק ממקורות המימון?

ת הבקשה ניתן לכתוב במקורות המימון פניה לקרנות נוספות. עליכם לעשות בשלב הגש תשובה:

חישוב עלות הפרויקט ולתכנן את גיוס המשאבים בהתאם. בהמשך נרצה לראות שאכן הצלחתם 

 .חתם רק לאחר שתציגו מקורות מימון מדויקים ובטוחיםילגייס את המימון הנדרש. ההסכם מולנו י

 

 ?הינו מגובה הסיוע או מגובה עלות הפרויקט (ינג'מאצ) השלמת מימון %10האם שאלה: 

 -מיקט אך לא יותר מגובה הפרו 90%יכול להוות עד ₪(  4,750,000גובה הסיוע שלנו ) תשובה: 

  .הנמוך מביניהם 90%

 

 ? 10% -מעלות הפרויקט גבוהה יותר, המא'צינג יהיה גבוה יותר ו במידה שאלה:

עלות הפרויקט גבוהה יותר, סכום הסיוע יישאר כפי שהוגדר והגוף ישתתף ביותר ו במידה תשובה:

)גם אם  הפרויקט עלות מ  90%הסיוע שלנו לא יעבור את  -לות הפרויקט נמוכה עו במידה 10% -מ

 .)לא נגיע לרף הסיוע שהוגדר

 

 ?קשישים. האם זה עומד בתנאי הסף 660מקבלי גמלת סיעוד בעיר אך  220יש לנו  שאלה:

אינו  מקבלי גמלת סיעוד  220הנתון של  ולכן מקבלי גמלת סיעוד 600תנאי הסף הינו תשובה: 

קמת העל   הישוביםבין  להגיע להסכמהנתונים בישובים הסמוכים ו לבדוקניתן  .עומד בתנאי סף

 כמות בין הישובים ולצרף במסמכים הנדרשיםמרכז יום אזורי. לצורך כך יש לחתום על מסמך ההס

ישובים יבכל ה מקבלי גמלת סיעוד 600ל  מעל וכמובן לוודא שיש בסך הכ בעת הגשת הבקשה. 

 .בעבורם יוקם מרכז היום

 

 ?ל קורא זהוהאם זה מונע מאתנו להגיש בקשה בק לקשישים יש לנו בישוב מועדון שאלה:

ועדונים אינם שוב. מי: אין מניעה. תנאי הסף פוסל בקשות בהם כבר קיים מרכז יום לקשיש ביתשובה

 .ה שונהיומיועדים ברובם עבור אוכלוסי נכנסים תחת הגדרת "מרכזי יום לקשיש"

 

 ?שובים יכולים לחתום ראשי הרשויות במקום המנכליםיהאם על מסמך ההסכמות בין הי שאלה:

 .כןתשובה: 

 


