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כנס הסברה  

2023קול קורא מרחבים 

הקמה ופיתוח מרכזי יום   

לטיפול ותעסוקה קלה 

במרחבי טבע  ותרבות 

עירוניים 



:דברי פתיחה והצגת השותפים-11.00-11.30

הביטוח הלאומי, מנהלת אגף קרנות| ס מורן מזרחי   "עו

לית קרן שלם "מנכ| ריבה מוסקל  ' גב

מינהל  , אגף בכיר קהילה, מנהלת השירות לבוגרים ותעסוקה| ס ענת שלהב דורון "עו

מוגבלויות משרד הרווחה והביטחון החברתי

הביטוח הלאומי, מנהל קרן לפיתוח שירותים לנכים| ס שמואל ויינגלס "עו

דברי הסבר על אופן הגשת הבקשה לקול קורא  -11.30-12.00

ביטוח לאומי  –שירן בן שלמה ' גב

הצגת קול קורא מרחבים-12.00-13.00

ביטוח לאומי-ס אורית ספרא"עו

קרן שלם–ס מיקי כהן "עו

קרן שלם-חני קריספין' גב
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תהליך ולוחות זמנים
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פרסום קול קורא|  07.12.22

מפגש הסברה בזום | 11.01.23

מועד אחרון להגשת בקשות    | 29.01.23

סיום בדיקת תנאי סף|   20.02.23

י איכות הבקשות"סיום בדיקת דירוג עפ|  01.04.23

,     חוות דעת מתכננים, בדיקה ופיתוח הבקשות| 2023עד סוף 

הגשה לוועדות חתימה על הסכמים    , אומדן ראשוני



רציונל
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מענק מרחבים מיועד לשלב אנשים עם מוגבלות בפעילות טיפולית ותעסוקתית קלה בתוך מרחבים  
:קהילתיים

'  מרכז ספורט וכד, תיאטרון, מוזיאונים, ספריות: מרחבי תרבות ופנאי כגון

.'פארק חי וכד, גן חיות, גן זואולוגי, חווה חקלאית, פארק עירוני: מרחבי טבע כגון

.  עדיפות תינתן למרחבי תרבות ומרחבי טבע שהינם בבעלות או בניהול משותף של הרשות המקומית

.ציוד, שיפוץ, ניתן להגיש בקשה להרחבה

,  הקול הקורא הינו בשיתוף מנהל מוגבלויות משרד הרווחה והביטחון החברתי

.  קרן לפיתוח שירותים לנכים הביטוח הלאומי וקרן שלם



:רשאים להגיש הבקשות

רשויות מקומיות* 

אשכולות רשויות מקומיות* 

מועצות אזוריות* 

ארגונים ללא כוונת רווח* 

שיתוף פעולה ויידוע של , הפניה לקרנות לקבלת סיוע לפרויקטים שלהלן תתבצע בתיאום* 

משרד הרווחה והביטחון החברתי, מחלקות הרווחה והשירותים החברתיים ברשויות/אגפי



:היעדאוכלוסיית

עלאנשים,שיקום,חושית,פיזית,התפתחותיתשכליתמוגבלותעםאנשים
.ומעלה21גיל,האוטיסטיהרצף

להשתלבמסוגליםואינםליכולתםמותאמותלתמיכותהזקוקיםאנשים
.החופשיבשוק

שלטיפולילתעריףכזכאיםמוכריםבמסגרתהשרותממקבלי60%לפחות
.החברתיוהביטחוןהרווחהמשרד
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:מרחביםיוםמרכזפעילותאפיון

ותעסוקתיתשיקומית,טיפוליתיומיתמסגרת

והחברההקהילהחייבמרקםמשמעותיתואינטראקציהבקהילהשילוב

חייםוכישורימיומנויותפיתוחשימור

המרחבבתוךתעסוקתיתוהכשרהעיסוק

ומשקמתוטיפוליתגופניתפעילות

הלמידהוטיפוחהעשרה

אישיתקידוםתוכנית
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מרחביםיוםמרכז-שבועיתפעילותלמערכתדוגמא

חמישירביעישלישישניראשוןדוגמא לסדר יוםז"לו

התכנסות ומפגש בוקר8:00-9:00

פעילות גופנית9:00-9:30

ארוחת בוקר9:30-10:00

תעסוקה קלה במרחב  10:00-12:00

הציבורי

הפסקה12:00-12:30

סדנא בחדר רב תכליתי  12:30-13:30

(בדומה לפירוט בפרוגרמה)

ארוחת צהרים13:30-14:30

מפגש סיכום יום14:30



:סףתנאי

משרדשאינוציבורימוסדהמהווהכחוקהמאוגדארגון,מקומיותרשויותאשכולאו;מקומיתרשות:הינוהבקשהמגיש•

בתוקףתקיןניהול,ממשלתי

ניסיוןובעלהחברתיוהביטחוןהרווחהמשרד,רשויותאשכול,המקומיתהרשותשלכזכייןמוכרהמפעילהארגון•

להפעילאוזכייןעםחוזילקשרידרשוהרשויות)לפחותשנתייםבמשךמוגבלותעםלאנשיםשירותיםבהפעלת

(בעצמןהמסגרת

למתקניעדיפות,עסקרישיוןבעליופעיליםקיימיםמרחביםהינם,היוםמרכזייוקמובהםהתרבותאוהטבעמרחבי•

.הרשותעםמשותףבניהולאורשות

שיאושרהכוללהסיועלגובהבהתאםהמסגרתהפעלתלמשךהתחייבות•

הינם,במסגרתלהיקלטעתידיםאוהנמצאיםמהאנשים60%לפחות,אנשים15מיפחתלאבמסגרתהאנשיםמספר•

(הרווחהמשרדשלתואםתעריףסמלי"עפ)טיפוליבתעריף



על בסיס מיפוי  )מתגוררים בקהילה בבית המשפחה , מהאנשים המיועדים למסגרת40%לפחות •
(  ידי המשרד-המאושר על

פנאיאותרבותלמרחבאוטבעלמרחביבסמוךאובתוך,(מתוכנןאוקיים)ייעודימבנההקצאת•

המסגרתפעילותוימישעותבמשךהשירותמקבליאתישמששהמבנהוהתחייבותעירוניים

המסמכיםכלוצירוףהנדרשיםהסעיפיםכלמילויכוללהבקשהטופס-המסמכיםהגשת•
.הקוראהקוללדרישותבהתאם,הרלוונטיים

בהתאם לתוכנית , התחייבות להשלמת מלוא מימון תקציב הפרויקט בהתאם לאשכול סוציואקונומי•
המאושרת  

_______________________________________________________________________

הבקשה אינה מיועדת למרכז יום הממוקם בתוך מסגרת דיור קהילתית או מוסדית פעילה  •

לא יוכלו להגיש בקשה , 2022רשויות אשר זכו בקוק מרחבים של קרן שלם בשנת  •

:המשך-סףתנאי



:הסיועגובה
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.הקרנותלמדיניותובהתאםוציודשיפוץהרחבההקמהעבוריינתןהמירביהכספיהסיוע

.₪מיליון2עדהואמסגרתלכליחדהקרנותשתישלהסיוערף

.בלבדהלאומיהביטוחמתקציביהיההסיועהאוטיסטיהרצףעללאנשיםהמיועדותמסגרותעבור

במסגרות.שלםוקרןהלאומיהביטוחביןשתיקבעבחלוקהיינתןהסיוענכותיותרבמסגרותעבור

ה"משאוכלוסייתעלהנמניםהשרותמקבלישלהיחסילמספרםבהתאםיינתןשלםקרןמענקאלה

.והשיקום

שלכלכלי-חברתיאשכולתלויהינו,ביחדשלםוקרןהלאומיהביטוחשלהמשותףהסיוערף

הלשכהשלמקומיותלרשויותכלכלי-החברתיהמדדפ"ע)השירותפועלבההמקומיתהרשות

:להלןכמפורט,(לסטטיסטיקההמרכזית

.מבניהםהנמוךלפי,הפרויקטמעלות90%עד:1-4אשכולות-א

מבניהםהנמוךלפי,הפרויקטמעלות80%עד:5-7אשכולות-ב

מבניהםהנמוךלפי,הפרויקטמעלות70%עד:8-10אשכולות-ג



:מדדי בחינת הבקשות

(1-5בסולם )נקודות 2.5ציון מעבר במדדי בחינת הבקשות הינו * 

בקשות שהציון המשוקלל שלהן יהיה נמוך מציון המעבר יידחו  * 

גם אם גבוה מציון המעבר , בקשות שקיבלו ציון משוקלל נמוך יחסית* 

יידחו בהתאם למגבלת התקציב שהוגדר לקול הקורא , המינימלי



(:80%)מדדי איכות 

(:  30%)בתכניתהערך המוסף והצורך

במשרד הרווחה  , מיפוי עדכני של אוכלוסיית היעד המגובה על ידי מנהל שרות בוגרים מזדקנים ותעסוקה במנהל מוגבלויות•

והביטחון החברתי

הגשת תוכנית רעיונית לפעילות שבועית•

בתוך מרכז קהילה פעיל, סוג ומיקום מרחב הטבע או התרבות העירוניים•

(:  20%)היתכנות ויישומיות 

הקצאת מבנה או שטח פנויים להרחבה או שיפוץ בצמוד למרחב טבע או תרבות בבעלות או בזיקה לרשות•

הגשת פרוגרמה•

הקצאת תקציב לפרויקט•

סקיצה העמדה ראשונית , תכנית•



(:15%)איכות הארגון 

ניסיון קודם בתחום השירות לאוכלוסיית היעד•

ניסיון קודם בניהול פרוייקטים מול הקרנות•

(:  15%)מאפיינים נוספים 

,  שלושת השותפים שומרים לעצמם את הזכות למתן מענה למקרים חריגים ומנומקים

ובתנאי שהגוף מגיש ההצעה עבר את תנאי הסף וציון איכות המינימלי

(:80%)המשך –מדדי איכות 



:(20%)העדפות

(7.5%)בהדרהאו/וגבוהבסיכוןהנמצאותומסוימותייחודיותקבוצותתיעדוף•

(7.5%)התוכניתפועלתבההמקומיתהרשותשלס"הלמאשכולפי-עלגיאוגרפיתאו/וחברתיתפריפריהתיעדוף•

(5%)500,000₪-מפחותסיועשקיבלאו,הלאומיהביטוחמקרנותסיועה/קיבלשלאארגון/רשות•



:  מיפוי
מספר אנשים לפי גיל

הערותכמות אנשיםקבוצת גיל

ומעלה21גיל 

צפי18-21גיל 

כ"סה

(לפי קביעת ועדת אבחון)אפיון אנשים 

הערותכמות אנשיםאבחנה

ה"אנשים עם מש

(שיקום)אנשים עם מוגבלות 

אנשים על הרצף האוטיסטי

רמת תפקוד לפי סמל תעריף משרד הרווחה  

18-21גיל  ומעלה21גיל רמת תפקוד

טיפולית

תעסוקית

כ"סה

אפיון מקום מגורים  

מספר אנשים מסגרת

בבית המשפחה  -בקהילה

או מגורים

ללא תמיכת  )עצמאיים 

(משרד הרווחה

במימון ופיקוח  -במערך דיור

משרד הרווחה

מקבלי  ' כ מס"סה
_________:השרות

הנני מאשר כי הארגון  
המפעיל מוכר כזכיין משרד  
הרווחה או הרשות המקומית  
ויש לו ניסיון בהפעלת מרכז  

.יום  במשך  שנתיים לפחות

שם מנהל שרות  בוגרים  
, ותעסוקה

:מינהל מוגבלויות
_________________

:  חתימת וחותמת
______________________



:פרוגרמה
שטח  פונקציה

ר"במ

פירוט

פעילותכסדנתגםישמש15מחמםמטבח

7מזווה

למטבחבקרבה,אכילהכאזורגםתשמש40מבואה

,  אומנות, כישורי למידה והעשרה)יש לציין שימוש 30סדנא רב תכליתית

וטיפוח תעסוקה קלה סטיילינג, אורח חיים בריא

('וכד

רפואייםפראטיפולים,שיקומיתגופניתפעילות30חדר רב תכליתי

20חדר מחשבים  

נכה1רגיל1/נשים2גברים152שירותים

לישיבותגםישמש15רכז/חדר מנהל

4שירותי צוות

15מחסן

נטוכ"סה

(1.3)*ברוטוכ"סה

:קוק מרחבים-פרוגרמה למבנה

ר  "מ300עד  : שטח מבנה ברוטו•

15מינימום : מקבלי שרות' מס•

המבנה יהיה בתוך מרחב  ציבורי •

או  , בצמוד לו, (תרבות ופנאי/טבע)

.במרחק הליכה קצר

ניתן להציג  , הפרוגרמה הינה רעיונית•

.חלופות לפרוגרמה ולפונקציות

הפרוגרמה שתוגש כצרופה תידון •

.ותאושר בשלב הפיתוח בוועדת ההיגוי



המצגת מהווה תקציר לקול הקורא

יש לקרוא בעיון התנאים והסעיפים בקול 

הקורא  

המופיע באתר הקרנות  

!תודה ובהצלחה


