תנאים ועקרונות פעולה – קרנות
הביטוח הלאומי
תאריך עדכון31.12.2018 :

הבהרה:
 בכל מקום בו תימצא סתירה בין הכתוב במסמך זה לבין הוראות החוק ו/או התקנותוהתקנונים ,יגבר האמור בחוק ,בתקנות ובתקנוני הקרנות הרלוונטיים
 האמור במסמך זה כפוף לשינויי מדיניות שעשויים להיקבע במהלך שנת העבודה בהתאםלצרכים של אוכלוסיות היעד ולפי דרישת הוועדות
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 .1תנאים ועקרונות פעולה אגפיים
 1.1כללי
1.1.1

הקרנות ייבחנו אך ורק בקשות המוגשות בערוצי הסיוע שנקבעו על ידן לכל תחום
סיוע והתואמות את סוגי הסיוע ,אוכלוסיות היעד ויתר התנאים שנקבעו להזמנה
להגשת בקשות לסיוע או לקול הקורא.

1.1.2

סיוע הקרנות כפוף להוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה,1995-
התקנות והתקנונים של כל קרן ,ובכל מקום בו תימצא סתירה בין הכתוב במסמך
זה לבין הוראות החוק ו/או התקנות ו/או התקנונים – תגבר ידם של הקבוע בחוק,
בתקנות ובתקנונים.

1.1.3

בכל מקרה ,מתן סיוע על ידי הקרנות ותיעדוף הבקשות נתון לשיקול דעתן של
הקרנות.

 1.2מגיש הבקשה
1.1.4

זכאים להגיש בקשה לסיוע ארגונים המאוגדים כחוק בלבד ,ובכללם מוסדות
ציבור (עמותות ,חל"צ ,הקדשים ,אגודות עותומאניות וכיוצא בזה) ,רשויות
מקומיות ,משרדי ממשלה ,וחברות בע"מ .בקרן מנוף זכאים להגיש גם עצמאים
הרשומים כעוסק מורשה .להוציא בקרן מנוף ,לא ייבחנו בקשות המוגשות על ידי
אנשים פרטיים.

1.2.1

בקשות לסיוע המוגשות ע"י חברות בע"מ ייבחנו בהתאם למסמך קריטריונים
לסיוע הקרנות לגופים פרטיים.

1.2.2

סיוע למוסדות ציבור (עמותות ,חל"צ ,הקדשים ,אגודות עותומאניות וכיוצא בזה)
יינתן רק לגופים בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בפעילות בתחום הסיוע המבוקש,
להוציא מקרים שיקבלו אישור חריג.1

1.2.3

ככלל ,לא יינתן סיוע לגופים המחזיקים בחובות למוסד לביטוח לאומי בגין
התחייבויות קודמות של הסכמים עם הקרנות שלא כובדו .במקרים חריגים ,תינתן
אפשרות לקיזוז החוב הקודם במסגרת הפרויקט החדש ,כתנאי לקבלת סיוע.

 1אישור חריג למתן סיוע למוסד ציבור שאינו עומד בתנאי של שנתיים ניסיון בתחום הסיוע המבוקש יינתן
רק בתנאים הבאים :במידה ולגוף שנתיים ניסיון בתחום אחר ותקציב הסיוע המבוקש נמוך מ,₪ 500,000-
יאושר סיוע בהתאם לקריטריונים של חדשנות הפרויקט ,מוניטין הגוף והצוות הניהולי של הגוף ובשיקול
דעת של הקרנות .במידה ומדובר בעמותה חדשה שהוקמה לפני פחות משנתיים יינתן סיוע רק במידה
ומדובר בעמותת בת שהוקמה לצורך תפעול הפרויקט ,ועמותת האם עומדת בתנאי של שנתיים ניסיון
בתחום הסיוע המבוקש.
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1.3

מאפייני הסיוע

1.3.1

סיוע הקרנות יינתן רק לפיתוח שאינו מתחייב מכוח חוק או תקנה.

1.3.2

לא יינתן סיוע המיועד לאדם ספציפי.

1.3.3

סיוע יינתן רק לשירותים הזמינים ונגישים לכלל הנזקקים להם באותו אזור
מאוכלוסיות היעד הרלוונטיות.

1.3.4

בסיוע לתוכניות הפעלה ,לא יינתן סיוע למימון תוכניות קיימות הפועלות במתכונת
שפעלו טרם קבלת הסיוע.

1.3.5

סיוע בפיתוח תשתית יינתן רק כאשר ישנה התחייבות להפעלת המסגרת לאורך
זמן ,בהתאם למפורט בטבלה להלן:
סכום הסיוע

תקופת התחייבות ממועד סיום הפרויקט

עד  300,000ש"ח

 5שנים

 300,001-800,000ש"ח

 7שנים

 800,001-2,000,000ש"ח

 10שנים

מ 2,000,001-ש"ח ומעלה

 15שנים

 1.4תקציב
1.4.1

משך זמן מימון תוכניות הפעלה הינו עד  36חודשים ,להוציא בקרן מנוף.

1.4.2

בסיוע לבקשה הזוכה לסיוע ממקור ציבורי נוסף ,סך הסיוע ממקורות ציבוריים ,ובכלל
זה סיוע הקרנות ,לא יעלה על העלות הכוללת של הפרויקט.

1.4.3

לבקשות העולות על  1מיליון ש"ח ייתכן ותידרש בדיקה ייעודית של הארגון ,במידה
ומגיש הבקשה הינו ארגון שלא הגיש בעבר בקשות לסיוע הקרנות ,או שהקרנות התרשמו
כי יש צורך בכך במסגרת ניהול סיכונים שערכו לפרויקט המוצע.

1.4.4

למען הסר ספק ,יובהר כי כל סכומי הסיוע המצוינים בתוכנית העבודה ובמסמכים
המפורסמים ע"י הקרנות כוללים מע"מ.
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 1.5חתימת הסכם
1.5.1

לאחר תהליך אישור הבקשה בוועדות המוסד ,הגוף יידרש לחתום על הסכם
משפטי אשר יכלול התחייבויות בגין :פרסום ,מחקר ובקרה; עיגון אבני דרך
לפרויקט; אופן פריסת התשלומים.

1.5.2

גופים המקבלים את סיוע הקרנות מחויבים בפרסום סיוע המוסד לביטוח לאומי,
בהתאם לכללים שנקבעו ע"י הקרנות.

1.5.3

גופים המקבלים את סיוע הקרנות מחויבים בניהול מאגר מידע ברמת הפרט
אודות השתתפות אוכלוסיות היעד השונות במסגרת או בתוכנית הנתמכת
והפעילויות שנעשו ,הן למטרת מעקב ובקרה והן על מנת לשמש כבסיס למחקר
במידה ויתקיים (לדוגמא  -ראה דו"חות ביצוע הנדרשים במהלך ביצוע הפרויקט
בתוכניות הפעלה).

1.5.4

הגופים המקבלים את סיוע הקרנות מחויבים לשתף פעולה בפעילות מחקר ובקרה
במהלך חיי הפרויקט ,ובפרויקטים לפיתוח תשתיות – במשך כל תקופת
ההתחייבות (ראה לעיל סעיף .)1.3.5
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 1.6מסמכים

המסמך

1.6.1

להלן רשימת המסמכים אותם יש לצרף לטופס הגשת הבקשה לסיוע.

1.6.2

מסמכים המסומנים ב *-אין חובה להגיש בעת הגשת הבקשה ,אך הם יידרשו
בהמשך תהליך הבדיקה.

1.6.3

ייתכן כי יידרשו מסמכים נוספים בהתאם לקרן ולתחום הבקשה .בהגשת
בקשה מקוונת יוצגו המסמכים הנדרשים בטופס המקוון.
משרד
עמותה חברה רשות
הערות
(חל"צ) בע"מ מקומית ממשלתי

תעודת רישום עמותה/מסמך התאגדות

√

אישור ניהול תקין בתוקף*

√

תקנון*

√

√

אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור*

√

√

דו"ח כספי מבוקר אחרון

√

√

טופס העברת כספים ואישור מורשי חתימה
ודוגמאות חתימה (דרוש מקור)*

√

√

אישור על מעמד הגוף במע"מ*

√

טופס  5מקבלי השכר הגבוה*

√

רשימת המייסדים/בעלי מניות
דירקטורים /פרטי בעלי תפקידים*

/

√

√

√

√

√
נדרש לפרויקטים בבינוי .התקופה
הנדרשת לחוזה השכירות הינה
בהתאם לסעיף 1.3.5
נדרש לפרויקטים בבינוי .התקופה
הנדרשת לחוזה השכירות הינה
בהתאם לסעיף 1.3.5
לתבנית מסמך ההתחייבות

אישור בעלות על הקרקע או חוזה שכירות
ארוך טווח (או מסמך זיקה לקרקע)

√

√

√

התחייבות להפעלת השירות לאורך זמן*

√

√

√

√

התחייבות להמשך הפעלת השירות לאחר
שנות הפעילות בחסות הקרן ,במידה
והשירות מצליח*

√

√

√

√

נדרש לתוכניות הפעלה ,להוציא
בקרן מנוף.

התחייבות להשלמת מימון לפרויקט

√

√

√

√

לתבנית מסמך ההתחייבות

אישור והמלצת המשרד הרלוונטי*

√

√

√

היתר בנייה*

√

√

√
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√

נדרש בסיוע לשירותים בפיקוח
ובמימון ממשלתי
נדרש לתשתיות  -בנייה או שיפוץ,
בהתאם לדרישות הרגולציה

1.6.4

מוסדות ציבור המקבלים את סיוע הקרנות מחויבים להחזיק באישור ניהול
תקין בתוקף במהלך חיי הפרויקט ,ובפרויקטים לפיתוח תשתיות – במשך כל
תקופת ההתחייבות (ראה לעיל סעיף .)1.3.5

 1.7עדיפויות
1.7.1

ככלל ,קרנות הביטוח הלאומי ,להוציא קרן מנוף ,נותנות עדיפות בסיוע
לשירותים ביישובי פריפריה חברתית וגיאוגרפית בהתאם לדירוג הרשות
המקומית בה פועל השירות ,ע"פ שני מדדים של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה :מדד חברתי-כלכלי של הרשות המקומית ומדד פריפריאליות
של הרשות המקומית.

1.7.2

מתן העדיפות בפועל לשירותים בפריפריה ,וכן קריטריונים נוספים למתן
עדיפות ,נבחנים ומפורסמים בכל קול קורא לגופו ,בהתאם למאפייני הסיוע.

 .2תנאים ועקרונות פעולה של הקרן לפיתוח שירותים
לנכים
 2.1אוכלוסיות יעד
2.1.1

הקרן מסייעת בפיתוח שירותים עבור אנשים עם מוגבלות קבועה בלבד.

2.1.2

סיוע יינתן רק לפיתוח שירותים ישירים לאוכלוסיית היעד.

 2.2מאפייני הסיוע
2.2.1

הקרן מקבלת פניות לבקשת סיוע התואמות את הנושאים להגשת בקשות לסיוע והקולות
הקוראים שנקבעו לשנת העבודה.

2.2.2

הקרן מסייעת בפיתוח תשתיות – בנייה חדשה ,רכישת מבנה ,הרחבת מבנה ,שיפוץ
מבנה והצטיידות  -בהכשרת כוח אדם מקצועי ,במו"פ טכנולוגי וברכישת אמצעים
טכנולוגיים.

2.2.3

סיוע להכשרת כוח אדם מקצועי יינתן רק עבור הכשרה במקצוע או בעיסוק חדש
לטיפול באנשים עם מוגבלויות.

2.2.4

סיוע לסידורי נגישות במבנה ציבורי יינתן רק במסגרת בנייה חדשה או שיפוץ כולל
למבנה שייעודו העיקרי הוא מתן שירות לאנשים עם מוגבלות.
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2.2.5

סיוע לחברות בע"מ ,יינתן רק לפרויקטים בתחום השיקום התעסוקתי ולפיתוח
אמצעי עזר ואביזרים טכנולוגיים חדשניים.

2.2.6

סיוע הקרן לפרויקטים של פיתוח תשתיות יינתן לבנייה בהתאם לסטנדרטים
המקובלים בתחום.

2.2.7

בסיוע לשירותים מוסדיים ממשלתיים או ציבוריים ,יינתן סיוע בהרחבת מבנה או
בשיפוץ במידה ויש בהם תנאים פיזיים קשים .סיוע בבנייה חדשה או ברכישת
מבנה יינתן רק אם עקב סיבות בטיחותיות או בשל עלויות הרחבה ושיפוץ גבוהות
לא ניתן לשפץ או להרחיב את המקום ,או כאשר מדובר בהקמת שירות חדש.

2.2.8

בסיוע לשירותים קהילתיים ,יינתן סיוע בהרחבת מבנה או בשיפוץ במידה ויש
בהם תנאים פיזיים לא הולמים או לצורך הרחבת הפעילות .סיוע בבנייה חדשה או
ברכישת מבנה יינתן רק אם לא ניתן לשפץ או להרחיב את המקום מסיבות
בטיחותיות או בשל עלויות גבוהות ,או כאשר מדובר בהקמת שירות חדש.

2.2.9

בסיוע למתקני ספורט מרכזיים ,יינתן סיוע לבנייה חדשה במידה והסבתם מבנייה
קיימת אינה אפשרית ,או אם יש בהם תנאים פיזיים לא הולמים.

 2.3תקציב
2.3.1

סכום סיוע מקסימלי:
סכום הסיוע המקסימלי של הקרן נקבע בהתאם לאשכול החברתי-כלכלי (לפי מדד
למ"ס) של הרשות המקומית בה מתקיים הפרויקט:
בפרויקטים המתקיימים ברשויות מקומיות מאשכול חברתי-כלכלי  ,1-4וביישובי
קו עימות על פי הגדרת משרד הביטחון  ,סכום הסיוע לא יעלה על  2,800,000ש"ח.
בפרויקטים המתקיימים ברשויות מקומיות מאשכול חברתי-כלכלי  5-7סכום
הסיוע לא יעלה על  2,450,000ש"ח.
בפרויקטים המתקיימים ברשויות מקומיות מאשכול חברתי-כלכלי  8-10סכום
הסיוע לא יעלה על  2,200,000ש"ח.

2.3.2

רף השתתפות:
הקרן לא תממן את מלוא עלות הפרויקט .רף ההשתתפות של הקרן במימון עלויות
פרויקט לא יעלה על  90%מהעלות הכוללת של הפרויקט.
בפרויקטים שאינם ארציים רף ההשתתפות של הקרן במימון עלויות פרויקט נקבע
בהתאם לאשכול החברתי-כלכלי (לפי מדד למ"ס) של הרשות המקומית בה
מתקיים הפרויקט:
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בפרויקטים המתקיימים ברשויות מקומיות מאשכול חברתי-כלכלי  ,1-4וביישובי
קו עימות על פי הגדרת משרד הביטחון  ,רף ההשתתפות לא יעלה על  90%מעלות
הפרויקט.
בפרויקטים המתקיימים ברשויות מקומיות מאשכול חברתי-כלכלי  5-7רף
ההשתתפות לא יעלה על  80%מעלות הפרויקט.
בפרויקטים המתקיימים ברשויות מקומיות מאשכול חברתי-כלכלי  8-10רף
ההשתתפות לא יעלה על  70%מעלות הפרויקט.
2.3.3

במקרים ייחודיים תיתכן חריגה מרף הסיוע שהוגדר ,באישור ועדת הקרן.

2.3.4

הסיוע לחברות בע"מ לא יעלה על  10%מהתקציב השנתי של הקרן.

 2.4עדיפויות
בסיוע לפיתוח תשתיות תינתן עדיפות ל -
-

שירותים המיועדים למגזר החרדי ,הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי.

-

שירותים הפועלים ביישובי קו עימות על פי הגדרת משרד הביטחון.

-

שירותים המאפשרים שילוב נורמטיבי של אנשים עם מוגבלות בקהילה.

-

הקמת מסגרות חדשות.

-

שירות המיועד עבור אנשים עם מוגבלות פיזית ,קוגניטיבית ונפשית קשה ו/או
אוכלוסייה שרשת השירותים שלה אינה מפותחת ,כגון :אנשים עם אוטיזם.

 .3תנאים ועקרונות פעולה של קרן סיעוד
 3.1אוכלוסיות יעד
הקרן מסייעת בפיתוח שירותים עבור זקנים המוגבלים בתפקודם ועבור זקנים
בתחילת ירידה תפקודית בלבד.

 3.2מאפייני הסיוע
3.2.1

הקרן מקבלת פניות לבקשת סיוע כמענה לקולות קוראים בלבד ,להוציא בקשות
לסיוע בהתאמת רכבים להסעת קשישים מוגבלים.

3.2.2

הקרן מסייעת בפיתוח תשתיות – בנייה חדשה ,רכישת מבנה ,הרחבת מבנה ,שיפוץ
מבנה והצטיידות  -בפיתוח תוכניות התערבות ,בהכשרת כוח אדם מקצועי ובמו"פ
טכנולוגי.
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3.2.3

סיוע לפיתוח תשתיות במוסדות יינתן רק למוסדות שלפחות  50%מהדיירים בהם
הינם מופני רשימה ציבורית.

3.2.4

סיוע בבנייה מחויב בהתאמה לפרוגרמות של המשרדים הרלוונטיים כמפורסם
באתר הקרן.

 3.3תקציב
3.3.1

סכום סיוע מקסימלי:
סכום הסיוע של הקרן לפרוייקט (לרבות סיוע בבנייה לבתי אבות ציבוריים ומרכזי
יום) לא יעלה על  3,250,000ש"ח.
סכום הסיוע לפרויקטים בבתי אבות פרטיים לא יעלה על  500,000ש"ח.
סכום הסיוע לפרויקטים בבתי אבות בקיבוצים לא יעלה על  1,620,000ש"ח.
סכום הסיוע עבור מעלונים ואבזור לרכב למרכזי יום לקשישים לא יעלה על
 120,000ש"ח.

3.3.2

רף השתתפות:
הקרן לא תממן את מלוא עלות הפרויקט .רף ההשתתפות של הקרן במימון עלויות
פרויקט לא יעלה על  90%מהעלות הכוללת של הפרויקט.
לבתי אבות ציבוריים ומוסדות גריאטריים יינתן סיוע בשיעור של 50%-70%
מעלות הפרויקט.
למרכזי יום לקשישים רף ההשתתפות נקבע בהתאם לאשכול החברתי-כלכלי (לפי
מדד למ"ס) של הרשות המקומית בה פועל מרכז היום :רשויות באשכול  1-4עד
 ;90%רשויות באשכול  5-7עד  ;80%רשויות באשכול  8-10עד  .70%להוציא מרכזי
יום ביישובי קו עימות על פי הגדרת משרד הביטחון הנמצאים באשכול חברתי-
כלכלי  5שיינתן להם סיוע עד  90%מעלות הפרויקט.
לבתי אבות פרטיים ולבתי אבות בקיבוצים יינתן סיוע בשיעור של עד  50%מהעלות
הפרויקט.
למעלונים ואבזור לרכב יינתן סיוע עד  75%מעלות הפרויקט.
לניידות שיניים יינתן סיוע בשיעור של עד  75%מעלות הפרויקט.

 3.4עדיפויות
בסיוע לפיתוח תשתיות תינתן עדיפות ל-
-

בקשות חדשות  -גופים ומסגרות שלא קיבלו סיוע מקרן סיעוד בשנים האחרונות.

-

מסגרות בהתאם לכמות/שיעור המשתתפים הזכאים למימון שירותי הרווחה
והבריאות הממשלתיים.
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 .4תנאים ועקרונות פעולה של קרן מפעלים מיוחדים
 4.1אוכלוסיות יעד
4.1.1

הקרן מסייעת בפיתוח שירותים עבור מגוון אוכלוסיות בסיכון ,לרבות :ילדים ,בני
נוער וצעירים בסיכון ,משפחות במצוקה ,מובטלים ,זקנים בסיכון ,אנשים עם
מוגבלות.

4.1.2

סיוע יינתן רק לפיתוח שירותים ישירים לאוכלוסיית היעד.

 4.2מאפייני הסיוע
4.2.1

הקרן מסייעת בפיתוח תוכניות ניסיוניות ,בהטמעת תוכניות ניסיוניות ובהכשרת
כוח אדם מקצועי.

4.2.2

סיוע בהכשרת כוח אדם מקצועי יינתן רק בתנאי שההכשרה תביא לפיתוח שירות
חדש עבור אוכלוסיית היעד במהלך תקופת הניסוי.

4.2.3

לא יטופלו בקשות אשר הוגשו בעבר לקרן.

4.2.4

סיוע יינתן לפיתוח שירותים חדשניים בלבד:
שירות חדשני שאינו קיים בקהילה;
השירות קיים בקהילה תקופה קצרה בלבד ,והוא זקוק לפיתוח ,לביסוס ,להסבה
ולהתאמה לאוכלוסייה חדשה או אוכלוסייה נוספת ,או שיש לשנותו מבחינת
התוכנית או מבחינת צורך נתינתו;
השירות קיים אך מופעל באופן ניסיוני תקופה קצרה בלבד ובמתכונת מצומצמת,
ויש צורך להרחיבו באותם מקומות או במקומות נוספים על מנת לבחון את מידת
תרומתו לאוכלוסיות השונות תוך מתן עדיפות לפריסה גיאוגרפית רחבה ככל
שניתן;
השירות קיים אך הדרך להערכת תרומתו היא ע"י ניסויים בשדה ואין דרך סבירה
להערכתו בשיטות מחקר אחרות;
שירות שהוכחה הצלחתו ותרומתו מבחינה מחקרית ונמצא שיש להפעילו בקרב
אוכלוסיות אחרות לצורך עידוד הפעלתו ברמה הארצית.
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 4.3תקציב
4.3.1

רף הסיוע להשתתפות הקרן במימון עלויות תוכנית עומד על .80%

4.3.2

השתתפות הקרן במימון פוחתת במהלך תקופת הסיוע ,כך שתקציב התוכנית
בשנה השנייה לא יעלה על  90%מתקציב התוכנית לשנה זו ,ובשנה השלישית הוא
לא יעלה על  50%מתקציב התוכנית בשנה זו.

 4.4עדיפויות
תינתן עדיפות בסיוע בפיתוח תוכניות הפעלה ל-
-

שירותים משולבים (לעומת שירות בתחום יחיד בלבד).

-

שירותים המשלימים את שירותי המוסד לביטוח לאומי.

 .5תנאים ועקרונות פעולה של קרן ילדים ונוער בסיכון
 5.1אוכלוסיות יעד
5.1.1

הקרן מסייעת בפיתוח שירותים עבור ילדים ובני נוער (עד גיל  )18וצעירים (עד גיל
 )23בסיכון בלבד.

5.1.2

סיוע לצעירים בסיכון (עד גיל  )23יינתן רק עבור תוכניות ליווי במהלך שירות צבאי
ואזרחי.

5.1.3

סיוע יינתן רק לפיתוח שירותים ישירים לאוכלוסיית היעד.

 5.2מאפייני הסיוע
5.2.1

הקרן מקבלת פניות לבקשת סיוע כמענה לקולות קוראים בלבד.

5.2.2

הקרן מסייעת בפיתוח תוכניות התערבות.

5.2.3

סיוע לתוכניות להכשרת הורים לטיפול בילדים ,יינתן רק כחלק מתוכנית המציעה
טיפול לילדים.

5.2.4

סיוע במימון הכשרת כוח-אדם מקצועי וסמך מקצועי יינתן רק כאשר ההכשרה
מהווה חלק אינטגראלי מפיתוח של תוכנית התערבות.

5.2.5

לא יינתן סיוע למסגרות חוץ ביתיות למעט דיור בקהילה ופנימיות יום.
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 5.3תקציב
5.3.1

רף הסיוע להשתתפות הקרן במימון עלויות תוכנית עומד על  ,80%והוא מותנה
באשכול הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית בה התוכנית מיועדת לפעול:
בסיוע לתוכניות הפועלות ברשויות מאשכול סוציו אקונומי  1-4שיעור הסיוע לא
יעלה על  ;80%בסיוע לתוכניות הפועלות ברשויות מאשכול סוציו-אקונומי 5-7
שיעור הסיוע לא יעלה על  ;70%בסיוע לתוכניות הפועלות ברשויות מאשכול סוציו
אקונומי  8-10שיעור הסיוע לא יעלה על .50%

5.3.2

השתתפות הקרן במימון פוחתת במהלך תקופת הסיוע ,כך שתקציב התוכנית
בשנה הראשונה לא יעלה על  90%מתקציב התוכנית בשנה זו ,בשנה השנייה הוא
לא יעלה על  80%מתקציב התוכנית בשנה זו ,ובשנה השלישית הוא לא יעלה על
 70%מתקציב התוכנית בשנה זו.

 5.4עדיפויות
תינתן עדיפות לפיתוח תוכניות התערבות -
-

הכוללות יצירת רצף שירותים לאוכלוסיית היעד.

-

המציעות כלים לחיזוק הקשר של הילדים ובני הנוער עם משפחותיהם.

-

שאין להם אלטרנטיבה באזור.

-

ששותפים בהם מספר גורמים במימון משמעותי.

 .6תנאים ועקרונות פעולה של קרן מנוף
 6.1אוכלוסיות יעד
הקרן מסייעת בפיתוח שירותים עבור עובדים בסיכון לתאונות עבודה ובני נוער
עובדים או לקראת עבודה בלבד.

 6.2מאפייני הסיוע
6.2.1

הקרן מקבלת פניות לבקשת סיוע כמענה לקולות קוראים בלבד.

6.2.2

הקרן מסייעת בהצטיידות וברכישת אמצעים טכנולוגיים ,במימון הכשרות,
הדרכות ופעולות הסברה ,במו"פ טכנולוגי ובמחקר יישומי.
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6.2.3

סיוע למחקרים יינתן רק למחקרים לגיבוש המלצות למניעת או צמצום תאונות
עבודה ,לרבות מחקרים העורכים הפעלה ניסיונית במפעל לבחינת המלצות
ופיתוחים של מחקרים קודמים או בדיקה ניסיונית במפעל של אמצעים להגברת
בטיחות וגיהות.

6.2.4

סיוע למחקרים יינתן רק למחקרים שמסקנותיהם ניתנות ליישום רחב במקומות
עבודה רבים ,ולא יינתן סיוע למחקר המכוון לפתור בעיה נקודתית של מקום
עבודה.

6.2.5

סיוע במיפויים ובהתמודדות עם סיכונים במקומות עבודה יינתן לסקירה ,מיפוי
והערכה של סיכונים קיימים ועתידיים במקומות עבודה ,הצעת פתרונות להסרת
הסיכונים האמורים ויישום הפתרונות המוצעים.

6.2.6

סיוע ברכישת אמצעים לשיפור הבטיחות בעבודה יינתן לרכישת אמצעים,
מכשירים ואביזרים חדשניים העשויים לתרום להגברת הבטיחות והגהות במקום
העבודה ,לרבות התקנתם של אמצעים אלו.

6.2.7

לא יינתן סיוע ברכישת ובהתקנת אמצעים ,מכשירים ואביזרים שהמעסיק חייב
להתקינם על פי דין.

6.2.8

סיוע במימון פעולות הסברה ,הדרכה ותרגול של כללי התנהגות למניעת תאונות
בעבודה ופעולות לפיתוח מודעות לבטיחות וגיהות בעבודה יינתן עבור הדרכות
במפעל ,הדרכות וכנסים רב-מפעליים ,וסדנאות ופיתוח אמצעי הדרכה.

6.2.9

סיוע עבור הדרכות וכנסים רב-מפעליים יינתן לבקשות שיוגשו ע"י גופים שאינם
מקומות העבודה עבורם מיועדת ההדרכה.

 6.2.10סיוע לסדנאות ופיתוח אמצעי הדרכה יינתן רק עבור סדנאות ואמצעי הדרכה רב-
מפעליים.
 6.2.11סיוע במימון פעולות הסברה יינתן עבור קיום מבצעי הסברה ארציים באמצעי
תקשורת ההמונים ובדרכי פרסום אחרות ,המיועדים לפיתוח מודעות לבטיחות
וגהות בעבודה.
 6.2.12סיוע בקיום מבצעי הסברה ארציים יינתן רק כאשר הפעולה מבוצעת בשיתוף עם
הגורמים הציבוריים הממונים על התחום נושא מבצע ההסברה ,וכאשר אין
בפעולה זו בכדי לשרת או לפרסם מעסיק או מוצר מסוים.
 6.2.13סיוע עבור הדרכות במפעל יינתן רק למקום עבודה שמועסקים בו פחות מ50-
עובדים ,או שמועסקים בו  50-150עובדים ומקום העבודה ייעד מתקציבו בשנת
המס שבה תקוים הפעולה המוצעת סכומים למימון פעולות בטיחות וגיהות
בעבודה שאינם פחותים מהסכומים שצוינו בבקשה שהגיש ,וכן שבשנת המס
שקדמה לשנה שבה תקוים הפעולה המוצעת היו כלל הוצאות המעביד לפעולות
בטיחות וגיהות באותו מקום עבודה ,כפליים או יותר מהסכום שצוין בבקשה
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למימון ,ופרטים אלה אושרו בידי רואה חשבון או יועץ מס הרשום בפנקס
כמשמעותו בסעיף 236ב לפקודת מס הכנסה.

 6.3תקציב
6.3.1

שיעור הסיוע לפיתוח ולרכישת אמצעים ,מכשירים ואביזרים לא יעלה על 50%
מהעלות הכוללת.

6.3.2

שיעור הסיוע להדרכה וכנסים רב-מפעליים לא יעלה על  50%מהעלות הכוללת של
ההדרכה.

6.3.3

סיוע למימון סדנאות ואמצעי הדרכה לפיתוח תודעת הבטיחות והגיהות בעבודה
בקרב מעסיקים ועובדים לא יעלה על  24חודשים.

6.3.4

גובה הסיוע ואחוז ההשתתפות של הקרן במימון הפרויקטים נקבעים לגבי כל
פרויקט לגופו ,ובכפוף לנאמר בסעיפים  6.3.1 ,1.2.2ו .6.3.2-בסיוע במימון
התערבויות במקומות עבודה גובה הסיוע ואחוז ההשתתפות ייקבעו בהתאם
למספר המועסקים בהם.

6.3.5

סיוע הקרן לפעולות הדרכה – הדרכות במפעל ,הדרכות וכנסים רב-מפעליים
וסדנאות ואמצעי הדרכה  -לא יעלה על  25%מהתקציב השנתי של הקרן.

6.3.6

סיוע הקרן לקיום מבצעי הסברה ארציים לא יעלה על  10%מהתקציב השנתי של
הקרן.

6.3.7

סיוע הקרן לפיתוח ורכישת אמצעים ,מכשירים ואביזרים לא יעלה על 10%
מהתקציב השנתי של הקרן.

 6.4עדיפויות
תינתן עדיפות בסיוע ל -
-

מקומות עבודה קטנים (עד  50עובדים).

-

מקומות עבודה המשתייכים לענף עתיר סיכון.

-

פרויקטים חדשניים.
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