טבלת תחומי סיוע  – 2020קרנות הביטוח הלאומי
תאריך עדכון1.1.20 :

מותנה באישור הוועדות ,ייתכנו שינויים בהתאם לצרכים של אוכלוסיות היעד ולפי דרישת הוועדות
טבלה זו תעודכן אחת לרבעון בהתאם להערכת מצב אגפית
הטבלה המעודכנת עתידה להתפרסם באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי

קולות קוראים
קול קורא

אוכלוסיית יעד

תחום

קרן

צפי פרסום

קול קורא לתמיכה במחקר ופיתוח של טכנולוגיה מסייעת
עבור אנשים עם מוגבלויות בשיתוף עם הרשות לחדשנות

אנשים עם מוגבלות

טכנולוגיה מסייעת

קרן לפיתוח
שירותים לנכים

רבעון 2020 ,2

קול קורא לסיוע בהצטיידות לחינוך מיוחד בבתי ספר

אנשים עם מוגבלות

חינוך מיוחד

קול קורא לסיוע בהרחבה ,שיפוץ והצטיידות של מע"שים

אנשים עם מוגבלות

תעסוקה

קול קורא לסיוע בבנייה חדשה ,הרחבה ,שיפוץ והצטיידות
של יחידות להתפתחות הילד
קול קורא לסיוע בבנייה חדשה ,הרחבה שיפוץ והצטיידות
של מסגרות פנאי :בריכות טיפוליות ,נופשונים ,מתנ"סים
משולבים
קול קורא לפיילוט מרכזי לילה לתשושי נפש במרכזי יום
ובבתי אבות

אנשים עם מוגבלות

גיל הרך

קרן לפיתוח
שירותים לנכים
קרן לפיתוח
שירותים לנכים
קרן לפיתוח
שירותים לנכים

רבעון 2020 ,3

אנשים עם מוגבלות

פנאי

קרן לפיתוח
שירותים לנכים

רבעון 2020 ,4

קשישים

שירותים בקהילה

קרן סיעוד

רבעון ,1-2
2020

קול קורא להרחבה ,שיפוץ והצטיידות של מועדוני מופ"ת

קשישים

שירותים בקהילה

קרן סיעוד

רבעון 2020 ,4

קול קורא להגשת בקשות לפיתוח תכניות חדשניות

כללי

כללי

קרן מפעלים
מיוחדים

רבעון 2020 ,1

קול קורא למוסדות אקדמיים לפיתוח מודלים בתחום העיצוב
המכליל

כללי

תעסוקה והכנה לחיים
עצמאיים

קרן מפעלים
מיוחדים

רבעון 2020 ,4

קול קורא לקידום תרבות הבטיחות בישראל

עובדים

בטיחות בעבודה

קרן מנוף

רבעון 2020 ,1

רבעון 2020 ,3
רבעון 2020 ,4

קול קורא

אוכלוסיית יעד

תחום

קרן

צפי פרסום

קול קורא ליזמים חברתיים לפיתוח מיזמים חדשניים

כללי

כללי

הכוורת Hub -
ליזמות חברתית
משותף לקרנות
ולג'וינט ישראל

רבעון 2020 ,4

שיתופי פעולה  /הטמעה -בתהליך תכנון

שיתופי פעולה /הטמעה

אוכלוסיית
יעד

תחום

קרן

צפי תחילת
פעילות

מרכז לטיפול בילדים ונוער נפגעי עבירה ,בשותפות עם משרד הרווחה והשירותים
החברתיים ,עיריית תל אביב-יפו ומרכז חוסן

ילדים ונוער
בסיכון

אלימות ומצבי
סיכון

קרן ילדים ונוער
בסיכון

רבעון 2020 ,2

הפעלת מכינות לחיים -שיתוף פעולה עם תכנית יתד ,משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

צעירים במצבי
סיכון

תעסוקה והכנה
לחיים עצמאיים

קול קורא לפיתוח מודל רשותי לתכלול שירותים ושיפור איכות החיים של אנשים
בגיל השלישי בגישת "עיר ידידותית גיל"

קשישים

שירותים
בקהילה

קרן ילדים ונוער
בסיכון
קרן מפעלים
מיוחדים וקרן
סיעוד

רבעון 2020 ,4
רבעון 2020 ,2

