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 הבהרה:

אות החוק ו/או התקנות בכל מקום בו תימצא סתירה בין הכתוב במסמך זה לבין הור* 

 הרלוונטייםקנות ובתקנוני הקרנות יגבר האמור בחוק, בתוהתקנונים, 

 בהתאםשעשויים להיקבע במהלך שנת העבודה האמור במסמך זה כפוף לשינויי מדיניות ** 

 הוועדות דרישת ולפי היעד אוכלוסיות של לצרכים
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 למען המחר של כולנו

 כולנו רוצים עתיד טוב יותר. עתיד חברתי, הוגן ושוויוני יותר.

צריך לדעת לעשות את הצעדים  אבל כדי ליצור שינויים מרחיקי לכת לטווח הרחוק,

הלאומי הוקמו במטרה לפתח שירותים  הנכונים כאן ועכשיו. קרנות הביטוח

 חברתיים לרווחת אוכלוסיות מוחלשות.

הקרנות מאפשרות לאנשים עם חזון ויוזמה, המנסים לקדם פרויקטים שמטרתם 

לתת מענה לצרכים חברתיים חיוניים, להפוך את חלומם למציאות. עמדתן 

ייחודית של הקרנות כגוף ממשלתי, מאפשרת להן לתמוך, לייעץ, ולהבטיח את ה

 שיתוף הפעולה של הרשויות הרלוונטיות.

שנים של עבודה, ומאות פרויקטים שהפכו לחלק אינטגרלי ממארג החיים הישראלי, 

הפכו את קרנות הביטוח הלאומי לגוף המוביל בתחום היזמות החברתית בישראל, 

 בור כל מי שרוצה לפעול למען מחר חברתי טוב יותר.ולבית אמיתי ע
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 פתח דבר
 

 . 2016אני שמח להציג בפניכם את תכנית העבודה של אגף הקרנות לשנת 

 שירותים לפיתוח הקרן -קרנות הביטוח הלאומי  אגף הקרנות מאגד תחתיו את פעילותן של

 קרנות -מנוף  וקרן מיוחדים למפעלים קרן, בסיכון ונוער לילדים הקרן, סיעוד קרן, לנכים

ובריאות עבור אוכלוסיות בסיכון. פעילות  רווחה, חינוך למחקר ופיתוח של שירותי לאומיות

 משלים גורם מהווה , והיא1995-ה"התשנ[ משולב נוסח] הלאומי הביטוח חוק הקרנות הינה מכוח

 של הרחבים לצרכים מענה מתן ידי על, בסיכון לאוכלוסיות המוסד ידי על המשולמות לגמלאות

 . אלו אוכלוסיות

( Well beingהקרנות פועלות בשני ראשי חץ עיקריים: שיפור איכות החיים של אוכלוסיות היעד )

 ומניעת ההידרדרות התפקודית, הבריאותית והכלכלית שלהן.

על  המופעלות ותכניות של פרויקטים מקצועי ובליווי יההקרנות מסייעות במימון, בפיתוח, בהבנ

 מאפשר מגזרי-והבין משרדי-ביןהפרטיות. שיתוף הפעולה מקומיות, עמותות וחברות  רשויות ידי

ליהנות מהחוזקות ומהיתרונות של כל אחד מהגופים השותפים ולמנף אותם לטובת אוכלוסיות 

     היעד.

להיות שותפים בפרסום תכנית העבודה השנתית לציבור ולגורמי המקצוע אנו מזמינים אתכם 

, באמצעות הגשת בקשות התואמות את המדיניות לאוכלוסיות בסיכוןשירותים חברתיים  לפיתוח

של הקרנות. בנוסף, אנו רואים בכך הזדמנות לקבלת משוב ורעיונות חדשים לפיתוח  המיזמיםו

 שירותים חברתיים בשנים הבאות. 

חלק  מטבע הדבריםכאשר , 2016 מסמך זה מביא לפניכם את תכנית העבודה של הקרנות לשנת

מוצגים : בחלק הראשון עיקריים מורכב משלושה חלקים המסמך מהתכניות הינן רב שנתיות.

תנאים ועקרונות הבחלק השני מפורטים  ;תהליכי העבודה המרכזיים באגף ומיזמים אגפיים

 ;הקרנות של מקצועייםהמנהלתיים והגזרה הגבולות  מתארים את, השל האגף והקרנות הפעלהה

בכל אחת  בקשות בשנת העבודה הקרובה ישבהם ניתן להג המיזמים יםמוצג בחלק האחרון

, המועדים בהם ניתן להגיש בקשות וצפי לפרסום קולות קוראים. נספחים רלוונטיים מהקרנות

 קושרו למסמך.

 ;אותנו בכל צעד ושעל יםתודותיי נתונות ל: יו"רים וחברי הוועדות הפנימיות והציבוריות המלוו

ולמר אייל  ;למנהלי ועובדי הקרנות העובדים ללא הרף למען שיפור רווחתן של אוכלוסיות היעד

 ברגר, שהוביל את עבודת הכתיבה והעריכה של מסמך זה.

 

 

 בברכה,
 

 עו"ד יצחק סבטו,

 לאומיהביטוח קרנות המנהל 
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 קרנות הביטוח הלאומיאודות 
 

ת מתן סיוע לשדרוג ופיתוח של שירותים חברתיים לאוכלוסיות בסיכון, באמצעו הקרנות מסייעות

 .ותטכנולוגיו פעלהות פיזיות, תכניות היקטים לפיתוח תשתימקצועי ומימון של פרו

שנתיים, -הקרנות עוסקות במגוון מיזמים עבור אוכלוסיות בסיכון. מרבית המיזמים הינם רב

הקרנות את המיזמים בהם ניתן להגיש בקשות חדשות לסיוע, ואלו  מעדכנותובכל שנת עבודה 

, בקשות מתקבלות אך ורק כמענה לקול קורא מיזמיםבמרבית ה. מפורטים בהמשך מסמך זה

   ייעודי. 

לסדרי , מנהליים ומקצועייםפעולה ועקרונות  בהתאם לתנאים נעשים ותיעדופן הבקשות בחינת

ולמדיניות אגף הקרנות  לבדיקה המקצועית של הרפרנטים בקרנות, העדיפויות של הקרנות

 .והביטוח הלאומי בכלל

רוחביים של  פעולהם ועקרונות כוללים תנאי על פי הם נבחנות הבקשות פעולהתנאים ועקרונות 

 תחולתקורא, שיש בכוחם לצמצם את או לקול  מיזםספציפיים לוכן תנאים  ,האגף והקרנות

 התנאים הרוחביים. 

סדרי  וכן ,סדרי עדיפות כלליים של האגף והקרנותעדוף הבקשות מבטאים ילתסדרי העדיפויות 

 קול קורא.למיזם או לעדיפויות פרטניים 

, 1995 -]נוסח משולב[, התשנ"ה  הלאומיפעילות הקרנות הינה מכוח חוק הביטוח הלאומי 

הבקשות מותנה בקבלת אישורי  . בהתאם לכך, אישורהקרנות תקנוניכן בהתאם לוהתקנות ו

חברתיים ושר והשירותים האף באישור שר הרווחה  יות וציבוריות ובחלק מהקרנותפנימועדות 

  האוצר.

 להלן פירוט תהליכי האישור הנדרשים, לפי קרנות:

 תהליכי אישור נדרשים קרן

 ועדה פנימית וועדה ציבורית קרן פיתוח שירותים לנכים

והשירותים ועדה ארצית סיעוד, ועדה ציבורית, אישור שר הרווחה  קרן סיעוד

 ואישור שר האוצרהחברתיים 

 והשירותים החברתיים ועדה פנימית, ועדה ציבורית ואישור שר הרווחה מיוחדים קרן מפעלים

 ועדה פנימית וועדה ציבורית קרן ילדים ונוער בסיכון

 ועדה פנימית וועדה ציבורית קרן מנוף
 

 

 2014 סקירת פעילות הקרנות בשנתלהרחבה על פעילות הקרנות: 
 

 

 

 

 Itziksa@nioi.gov.il -: עו"ד יצחק סבטו מנהל האגף

 Davidbe@nioi.gov.il –: רו"ח דוד בניון מנהל תכנון ובקרה

  eyalb@nioi.gov.il –: אייל ברגר רפרנט תכנון ואסטרטגיה

 Alonah@nioi.gov.il ,6709087-02  -אלונה חוג'ה  :מזכירות האגף

https://www.btl.gov.il/Funds/Documents/SkiraShnatit2014.pdf
mailto:Itziksa@nioi.gov.il
mailto:Davidbe@nioi.gov.il
mailto:eyalb@nioi.gov.il
mailto:Alonah@nioi.gov.il
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 *לפי קרנות –אוכלוסיות היעד 

 עוסקת בכל האוכלוסיות בסיכוןקרן מפעלים מיוחדים  ;הטבלה מתייחסת רק לאוכלוסיות המרכזיות* 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 קרן / קרנות רלוונטיות אוכלוסיית היעד

 הקרן לפיתוח שירותים לנכים, קרן מפעלים מיוחדים אנשים עם מוגבלות

 קרן סיעוד קשישים מוגבלים

 מיוחדיםקרן מפעלים  קשישים עצמאיים

 קרן ילדים ונוער בסיכון, קרן מפעלים מיוחדים ילדים ובני נוער בסיכון

 קרן מנוף עובדים 

 קרן מפעלים מיוחדים מבוגרים בסיכון

 קרן מפעלים מיוחדים צעירים בסיכון

 קרן מפעלים מיוחדים מובטלים

 קרן מפעלים מיוחדים משפחות במצוקה
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 העבודה בקרנותהליך ת
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

בקרה על המשך הפעלת 
 המסגרת במידה ונדרש 

 מדידה והערכה השלמת 

פרסום קול קורא ע"י 
 הקרנות 

פרסום תחומי סיוע ע"י 
 הקרנות

 הגשת בקשות ע"י גופים

 בדיקת מסמכי יסוד, מיון, סינון ובחירת בקשות

אבני דרך,  גיבוש הפרויקט: הגדרת יעדים, תקציב, תכנית עבודה,
   תכנים מקצועיים ואוכלוסיות היעד והנחת יסודות למחקר הערכה

בדיקת איתנות והיתכנות פיננסית ובדיקות מקצועיות בהתאם  
 לצורך

הפרויקט: דיון בוועדה הפנימית, דיון בוועדה  /דחייתאישור
 הציבורית, ביצוע השלמות לבקשת הוועדה, קבלת אישור השר

ושריון תקציב: אישור תקציבי ופריסה חתימה על הסכם 
 תקציבית, חתימת חשב  ויועץ משפטי על הסכם

הפעלת הפרויקט: ביצוע הפרויקט, ליווי ע"י ועדת היגוי, הגשת 
דיווחים שוטפים ודרישות תשלום, ביצוע פריסות תקציביות לפי 

 הצורך, מעקב ובקרה אחד ההתקדמות, מדידה והערכה 

 מקצועית ותקציבית סגירהסיום הפרויקט: 
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 מדידה והערכת תכניות
 

, במטרה הערכה לחלק מהתכניות המקבלות סיוע הקרנות עורכות ומממנות מחקרי

תוח תכניות . הקרנות רואות במחקר כלי חשוב בפיןלסייע בעיצוב התכניות ובהערכת

, הערכת הצלחתן והטמעה הפעלתןחדשניות, המאפשר טיוב של התכניות תוך כדי 

המחקרים נערכים תוך כדי  .ואחרים ממשלתיים ציבוריים, עתידית שלהן בשירותים

בשיתוף פעולה מלא של צוות המחקר עם  ,ביצוע התכניות, ובמידת הצורך גם לאחר מכן

 מובילי התכנית בשטח.

למיזמים ותכניות העונים על אחד מהקריטריונים הבאים לפחות מחקרים נערכים  

 ובכפוף לשיקול דעתן של הקרנות ולאישור וועדות המוסד: 

 הכולל מספר תכניות(  היקף מיזם )פרוייקט רחב -

 ת בהשקעה כספית גבוההתכני -

מפתחת שירות ייחודי נסיוני פורץ דרך בעל חשיבות מיוחדת לאוכלוסיית התכנית  -

 התואם למדיניות המוסדהיעד או 

 נוגעת ישירות לפעילות אחרת של המוסד לביטוח לאומי התכנית  -

ה תנעשית בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה נוספים ויש היתכנות שהצלחהתכנית  -

 תביא להרחבה משמעותית של השירות לאוכלוסיית היעד

 

 . לאומיהכלולים במאגר החוקרים של הביטוח ההמחקרים נערכים באמצעות חוקרים 

התוכן של התכנית תחום ל בהתאם - הקרנות פונות לחוקרים הכלולים במאגר

ועדת מחקר . לתכניתלהציע הצעת מחקר  אותם ומזמינות -ומומחיותיו של החוקר 

את ההצעה הטובה ביותר לצרכי התכנית.  שהתקבלו פנימית בוחרת מבין הצעות המחקר

, נעשית פנייה תמומחיות רלוונטיר בעל עבורן לא נמצא במאגר חוקבתכניות ייחודיות 

 י.באמצעות קול קורא ייעוד לציבור החוקרים הרחב פומבית

)לצורך כך פועלת בביטוח  לא ניתן להגיש בקשות יזומות למימון מחקרים יובהר כי

 המסייעת במימון מחקרים בתחומי הביטוח הסוציאלי והרווחה(. מחקריםקרן הלאומי 
 

 למחקרים שנערכו על תכניות הקרנות:

  הקרן למפעלים מיוחדים של מחקרים שנערכו עבור תכניות

  יתר הקרנות של מחקרים שנערכו עבור תכניות

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Kranot/Pages/default.aspx
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 מיזמים אגפיים
 

 קרנות "יוזמה חברתית" לעידוד עסקים חברתיים

חברתיים -תחום המיזמים העסקייםב חלו התפתחויות משמעותיות בשנים האחרונות

(Social enterprises) שוק העסקים החברתיים לעומת זאת,בישראל, . במדינות המערב 

 . סובל מקשיי מימון, ובפרט בשלבים ראשונייםנמצא 

בפיתוח ובמימון עסקים חברתיים  קרנות הביטוח הלאומי עוסקות מזה מספר שנים

עסקים הבמטרה לקדם את פיתוח שוק  כניות לתעסוקת אוכלוסיות מוחלשות.ות

קרנות האוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה השיקו  של שילובואת ה בישראל יםחברתיה

, בשיתוף משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, 2015בשנת 

בהיקף  לעידוד ופיתוח עסקים חברתיים המעסיקים אוכלוסיות מוחלשות שתי קרנות

  ₪. מיליון  50-כולל של כ

, תרומות ומשקיעים פרטיים ,הביטוח הלאומי ומשרד האוצרהקרנות ממומנות ממקורות 

. IVNממשלתיים: קרן יוזמה דואליס וקרן יוזמה -מופעלות באמצעות גורמים חוץו

המעסיקים אוכלוסיות  קות ליווי מקצועי לעסקים חברתייםקרנות אלו משקיעות ומעני

אנשים עם מוגבלות, מבוגרים זכאי השלמת הכנסה, בני נוער וצעירים בסיכון,  -מוחלשות 

  .אסירים משוחררים ועוד

דרכי ו סףה)לפירוט תנאי  IVN-קרנות דואליס ובקשות לסיוע מהקרנות ניתן להפנות ל

אשר אינם  ם חברתייםעסקי .מפעלים מיוחדים( בפרק של קרן ראה לקרנות הפניה

קרנות הביטוח לישירות  בבקשה לסיוע לפנות יםיכול, קרנות אלו ם שלבתנאי עומדים

 .ולקולות קוראים המפורסמים מעת לעת של הקרנות השונותבכפוף למדיניות  ,לאומיה

 

 (Hub) למיזמים חברתיים חדשניים חממה

נדבך מרכזי בעבודת קרנות הביטוח הלאומי בכלל, והקרן למפעלים מיוחדים בפרט, הוא 

פיתוח שירותים חדשניים עבור אוכלוסיות היעד והטמעתם בממשלה. על מנת לשדרג 

. חממה למיזמים חברתיים הקמתלג'וינט ישראל,  ףהקרנות, בשיתו פועלותפעילות זו, 

סייע בפיתוח ראשוני שלהן, כך שיוכלו ותאתר יוזמות חברתיות חדשניות החממה ת

ממשלה. , ולאחר תקופת פיילוט בבג'וינטבהמשך בקרנות הביטוח הלאומי ולהיקלט 

 .2016שנת  שלהילהתחיל לפעול ב מחזור ראשון של החממה מתוכנן

 

 טכנולוגיים לאנשים עם מוגבלויות מסלול תמיכה במו"פ של פתרונות

מסלול משותף לתמיכה במו"פ של פתרונות  לנכיםהשיקה הקרן לפיתוח שירותים  2015בשנת 

 מיזםמדען הראשי במשרד הכלכלה. מטרת הטכנולוגיים לאנשים עם מוגבלויות יחד עם לשכת ה

הינה להגביר את ההשתלבות של אנשים עם מוגבלויות בחברה ובשוק העבודה על ידי פיתוח 

 ות טכנולוגיים לאנשים עם מוגבלויות. מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונ

 דרך לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה בלבד בקשות לתמיכה במסגרת המסלול נעשית הגשה

 (.8.19לה בהוראת מנכ"ל משרד הכלכבכפוף לתנאים שפורסמו )

http://economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/instructions/8_19_06_10_2015.pdf
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עם  לצעירים "מהפכה בהשכלה הגבוהה" לקידום השכלה גבוהה ותעסוקה

 מוגבלות 

השכלה ותעסוקה הן בסיס להשתלבות של אוכלוסיות בסיכון בקהילה ובחברה. לכן, יזמו הקרן 

לפיתוח למפעלים מיוחדים והקרן לפיתוח שירותים לנכים את מיזם "מהפכה בהשכלה הגבוהה" 

הוקמו ושודרגו מרכזים  בוהה ותעסוקה לצעירים עם מוגבלות, במסגרתולקידום השכלה ג

 המספקים שירותי תמיכה וייעוץ לסטודנטים עם מוגבלויות שונות )פיסיות, חושיות ונפשיות(.

להגדיל את מספר הסטודנטים עם מוגבלות שיתקבלו למוסדות להשכלה  מטרת המיזם היא

וכתוצאה מכך ישתלבו בתעסוקה בתפקידים  גבוהה, יתמידו בהם, ירכשו השכלה אקדמית

 . ויכולותיהם ההולמים את כישוריהם

מכללות(,  26-אוניברסיטאות ו 6מוסדות ) 32-, החלו לפעול במסגרת המיזם מרכזי תמיכה בעד כה

 מהסטודנטים בישראל. 75%-שבהם לומדים כ

 

  אינטרנטית להגשת בקשותמערכת 

כחלק מהמאמץ הממשלתי לדיגיטציה של השירותים הממשלתיים, פועלות הקרנות החל 

לפיתוח מערכת אינטרנטית להגשת בקשות. המערכת, המוקמת באמצעות  2015משנת 

, תאפשר פניה והגשת בקשות לקרנות באופן דיגיטלי, מה שיגביר את Microsoftחברת 

פר את רמת התקשורת עם הגורמים גישות והשקיפות של הקרנות לציבור הרחב וישהנ

 המגישים את הבקשות ואת אופן ניהול הבקשות ע"י הקרנות.

   .2016המערכת עתידה לעלות לאוויר במהלך שנת 
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 פעולהועקרונות  תנאים
 31.01.2016תאריך עדכון: 

 

 

 
תהליך  עם קבלת הבקשה אלא בהמשך יבדקולא י *-המסומנים ב פעולהועקרונות  תנאים

 הבדיקה



 אגפיים פעולהם ועקרונות תנאי .1
 

 כללי 1.1

לכל מיזם והתואמות את  על ידן בערוצי הסיוע שנקבעו המוגשותבקשות הקרנות ייבחנו אך ורק  1.1.1

 .קורא שפורסם במסגרתומיזם או לקול סוגי הסיוע, אוכלוסיות היעד ויתר התנאים שנקבעו ל

התקנות  ,1995-התשנ"ה ,סיוע הקרנות כפוף להוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ 1.1.2

החוק  , ובכל מקום בו תימצא סתירה בין הכתוב במסמך זה לבין הוראותשל כל קרןוהתקנונים 

 .הקבוע בחוק, בתקנות ובתקנוניםתגבר ידם של  –התקנונים /או ו/או התקנות ו

 .של הקרנות ןותיעדוף הבקשות נתון לשיקול דעת הקרנותידי  בכל מקרה, מתן סיוע על 1.1.3

 

 מגיש הבקשה    1.2

, )עמותות מוסדות ציבור , ובכללםארגונים המאוגדים כחוק בלבדזכאים להגיש בקשה לסיוע  1.2.1

וחברות רשויות מקומיות, משרדי ממשלה,  אגודות עותומאניות וכיוצא בזה(, ,הקדשיםחל"צ, 

להוציא בקרן מנוף, לא  .בקרן מנוף זכאים להגיש גם עצמאים הרשומים כעוסק מורשהבע"מ. 

 ייבחנו בקשות המוגשות על ידי אנשים פרטיים.

למסמך קריטריונים לסיוע הקרנות בהתאם  בחנובע"מ יי בקשות לסיוע המוגשות ע"י חברות 1.2.2

 .לגופים פרטיים

 רק יינתן )עמותות, חל"צ, הקדשים, אגודות עותומאניות וכיוצא בזה( ציבורמוסדות סיוע ל 1.2.3

שיקבלו  , להוציא מקריםמבוקשניסיון של שנתיים לפחות בפעילות בתחום הסיוע ה לגופים בעלי

 .1חריג אישור

יות קודמות ולא יינתן סיוע לגופים המחזיקים בחובות למוסד לביטוח לאומי בגין התחייבככלל,  1.2.4

במקרים חריגים, תינתן אפשרות לקיזוז החוב הקודם  .שלא כובדו קרנותה ם עםשל הסכמי

 .*במסגרת הפרוייקט החדש, כתנאי לקבלת סיוע

 

 הסיועמאפייני   1.3

 סיוע הקרנות יינתן רק לפיתוח שאינו מתחייב מכוח חוק או תקנה, להוציא בקרן מנוף. 1.3.1

  .ספציפי המיועד לאדם לא יינתן סיוע 1.3.2

ים להם באותו אזור מאוכלוסיות היעד קסיוע יינתן רק לשירותים הזמינים ונגישים לכלל הנזק 1.3.3

 .הרלוונטיות

תכניות קיימות הפועלות במתכונת שפעלו טרם לא יינתן סיוע למימון בסיוע לתכניות הפעלה,  1.3.4

 .*קבלת הסיוע

                                                 
1

אישור חריג למתן סיוע למוסד ציבור שאינו עומד בתנאי של שנתיים ניסיון בתחום הסיוע המבוקש יינתן רק בתנאים  
יאושר סיוע בהתאם  ₪, 500,000-הבאים: במידה ולגוף שנתיים ניסיון בתחום אחר ותקציב הסיוע המבוקש נמוך מ

לקריטריונים של חדשנות הפרוייקט, 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 הפרוייקט, 

 ם ניסיון בתחום הסיוע המבוקש.ועמותת האם עומדת בתנאי של שנתיי

http://www.btl.gov.il/Funds/Documents/CriterionsSiyuaPratiim2014.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Documents/CriterionsSiyuaPratiim2014.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Documents/CriterionsSiyuaPratiim2014.pdf
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סיוע בפיתוח תשתית יינתן רק כאשר ישנה התחייבות להפעלת המסגרת לאורך זמן, בהתאם  1.3.5

 :*למפורט בטבלה להלן

 תקופת התחייבות ממועד סיום הפרויקט סכום הסיוע

 שנים 5 ₪   300,000עד  

 שנים 7 ₪ 300,001-800,000

 שנים 10 ₪ 800,001-2,000,000

 שנים 15 ומעלה ₪  2,000,001-מ

 

 

 תקציב    1.4

  , להוציא בקרן מנוף. חודשים 36עד  הינו הפעלה תכניות משך זמן מימון 1.4.1

בסיוע לבקשה הזוכה לסיוע ממקור ציבורי נוסף, סך הסיוע ממקורות ציבוריים, ובכלל זה סיוע הקרנות,  1.4.2

 .*הפרויקטלא יעלה על העלות הכוללת של 

 5מגיש הבקשה יידרש לעמוד בבדיקה כלכלית של רו"ח במידה והוא מנהל תכניות בהיקף העולה על  1.4.3

 .*₪מיליון  1בקרנות או כאשר הבקשה הינה בסכום העולה על ₪ מיליון 

 

 

 *חתימת הסכם    1.5

לאחר תהליך אישור הבקשה בוועדות המוסד, הגוף יידרש לחתום על הסכם משפטי אשר יכלול  1.5.1

  . אופן פריסת התשלומים ;עיגון אבני דרך לפרויקט ;התחייבויות בגין: פרסום, מחקר ובקרה

לכללים גופים המקבלים את סיוע הקרנות מחויבים בפרסום סיוע המוסד לביטוח לאומי, בהתאם  1.5.2

 . רנותשנקבעו ע"י הק

גופים המקבלים את סיוע הקרנות מחויבים בניהול מאגר מידע ברמת הפרט אודות השתתפות  1.5.3

אוכלוסיות היעד השונות במסגרת או בתכנית הנתמכת והפעילויות שנעשו, הן למטרת מעקב 

הנדרשים  דו"חות ביצועראה  -ובקרה והן על מנת לשמש כבסיס למחקר במידה ויתקיים )לדוגמא 

 במהלך ביצוע הפרויקט בתכניות הפעלה(.

הגופים המקבלים את סיוע הקרנות מחויבים לשתף פעולה בפעילות מחקר ובקרה במהלך חיי  1.5.4

 (. 1.3.5סעיף  עילראה למשך כל תקופת ההתחייבות )ב –הפרויקט, ובפרויקטים לפיתוח תשתיות 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.btl.gov.il/Funds/shilutupirsum/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Funds/shilutupirsum/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Funds/shilutupirsum/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Funds/Documents/hanjayotLedivuhajProyektHafala.docx
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 מסמכים 1.6

  )מסמכים המסומנים  רשימת המסמכים אותם יש לצרף לטופס הגשת הבקשה לסיוע להלן 1.6.1

 :(הבדיקה תהליךגשת הבקשה, אך הם יידרשו בהמשך להגיש בעת ה חובהאין  *-ב
 

 המסמך
עמותה 
 )חל"צ(

חברה 
 בע"מ

רשות 
 מקומית

משרד 
 ממשלתי

 הערות

 √ √ עמותה/מסמך התאגדותתעודת רישום 
    

 √ 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*
     

 √ מקבלי השכר הגבוה* 5טופס 
     

רשימת המייסדים/בעלי מניות / 
  דירקטורים/ פרטי בעלי תפקידים*

√ 
    

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

 

 ;בנייה או שיפוץ -נדרש לתשתיות  
לחוזה השכירות  התקופה הנדרשת

ראה הקרנות ) הינה בהתאם לכללי
 (1.3.5סעיף 

 √ √ √ √ התחייבות להפעלת השירות לאורך זמן*
התקופה  -נדרש לתשתיות 

בהתאם לכללי  הינה הנדרשת
 (1.3.5סעיף ראה ) הקרנות

התחייבות להמשך הפעלת השירות לאחר 
שנות הפעילות בחסות הקרן, במידה 

 והשירות מצליח*
√ √ √ √ 

, להוציא הפעלהתכניות נדרש ל
 בקרן מנוף

 √ √ √ אישור והמלצת המשרד הרלוונטי*  

 

נדרש בסיוע לשירותים בפיקוח 
 ובמימון ממשלתי

 ,בנייה או שיפוץ -נדרש לתשתיות   √ √ √ √ היתר בנייה* 
 בהתאם לדרישות הרגולציה

 

המקבלים את סיוע הקרנות מחויבים להחזיק באישור ניהול תקין בתוקף  ציבורמוסדות  1.6.2

משך כל תקופת ההתחייבות )ראה ב –במהלך חיי הפרויקט, ובפרויקטים לפיתוח תשתיות 

 (. 1.3.5סעיף  לעיל

 

 עדיפויות 1.7

יישובי פריפריה חברתית נותנות עדיפות בסיוע לשירותים ב , להוציא קרן מנוף,קרנות הביטוח הלאומי

רשות המקומית בה פועל השירות, ע"פ שני מדדים של הלשכה המרכזית לדירוג הוגיאוגרפית בהתאם 

  .מדד פריפריאליות של הרשות המקומיתו של הרשות המקומית כלכלי-חברתי מדדלסטטיסטיקה: 

http://www.cbs.gov.il/publications13/1530/excel/tab01_01.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2008n/24_08_160b.pdf
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 לפיתוח שירותים לנכים קרןהשל  פעולהתנאים ועקרונות  .2
 

 אוכלוסיות יעד 2.1

 בלבד. קבועה שירותים עבור אנשים עם מוגבלות הקרן מסייעת בפיתוח 2.1.1

 .לאוכלוסיית היעד יםסיוע יינתן רק לפיתוח שירותים ישיר 2.1.2

 

 מאפייני הסיוע 2.2

 .מיזמי הקרן שנקבעו לשנת העבודהאת  סיוע התואמות לבקשת פניות ן מקבלתהקר 2.2.1

, רכישת מבנה, הרחבת מבנה, שיפוץ מבנה בנייה חדשה –הקרן מסייעת בפיתוח תשתיות  2.2.2

 בהכשרת כוח אדם מקצועי, במו"פ טכנולוגי וברכישת אמצעים טכנולוגיים. - והצטיידות

מקצועי יינתן רק עבור הכשרה במקצוע או בעיסוק חדש לטיפול באנשים סיוע להכשרת כוח אדם  2.2.3

 עם מוגבלויות.

יעודו ילמבנה שה חדשה או שיפוץ כולל יבמסגרת בניסיוע לסידורי נגישות במבנה ציבורי יינתן רק  2.2.4

 .העיקרי הוא מתן שירות לאנשים עם מוגבלות

עסוקתי ולפיתוח אמצעי עזר יינתן רק לפרויקטים בתחום השיקום הת ,סיוע לחברות בע"מ 2.2.5

 .ואביזרים טכנולוגיים חדשניים

 .*סיוע הקרן לפרויקטים של פיתוח תשתיות יינתן לבנייה בהתאם לסטנדרטים המקובלים בתחום 2.2.6

יינתן סיוע בהרחבת מבנה או בשיפוץ במידה  ,לשירותים מוסדיים ממשלתיים או ציבורייםבסיוע  2.2.7

יה חדשה או ברכישת מבנה יינתן רק אם עקב סיבות ויש בהם תנאים פיזיים קשים. סיוע בבני

בטיחותיות או בשל עלויות הרחבה ושיפוץ גבוהות לא ניתן לשפץ או להרחיב את המקום, או 

 .*כאשר מדובר בהקמת שירות חדש

יינתן סיוע בהרחבת מבנה או בשיפוץ במידה ויש בהם תנאים פיזיים  ,לשירותים קהילתייםבסיוע  2.2.8

ך הרחבת הפעילות. סיוע בבנייה חדשה או ברכישת מבנה יינתן רק אם עקב לא הולמים או לצור

סיבות בטיחותיות או בשל עלויות הרחבה ושיפוץ גבוהות לא ניתן לשפץ או להרחיב את המקום, 

 .*או כאשר מדובר בהקמת שירות חדש

אינה  יינתן סיוע לבנייה חדשה במידה והסבתם מבנייה קיימת ,למתקני ספורט מרכזייםבסיוע  2.2.9

 .*אפשרית, או אם יש בהם תנאים פיזיים לא הולמים
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 תקציב 2.3

בפרויקטים המתקיימים  90% על עומד יקטפרובמימון עלויות  להשתתפות הקרןסיוע הרף  2.3.1

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ע"פ דירוג 1-4כלכליים -מאשכולות חברתיים רשויות מקומיותב

רשויות בפרויקטים המתקיימים ב 80% עלוביישובי קו עימות על פי הגדרת משרד הביטחון, 

 70%, ועל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ע"פ דירוג 5-7כלכליים -מאשכולות חברתיים מקומיות

 דירוגע"פ  8-10כלכליים -מאשכולות חברתיים רשויות מקומיותבפרויקטים המתקיימים ב

 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 רשויות מקומיותב בהתאם לכללי הסיוע של הקרן. ₪, 2,450,000לפרויקט עומד על  רף הסיוע 2.3.2

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וביישובי קו עימות  ע"פ דירוג 1-4כלכליים -מאשכולות חברתיים

סיוע חריג בהיקף של עד . ₪ 2,800,000 עומד על לפרויקט רף הסיוע על פי הגדרת משרד הביטחון

יקטים בהתאם לתנאים מפורטים שיפורסמו ע"י הקרן בתחילת שנת יינתן לפרו₪  4,000,000

2016. 

 .מהתקציב השנתי של הקרן 10%הסיוע לחברות בע"מ לא יעלה על  2.3.3

 

 

 עדיפויות 2.4

  -בסיוע לפיתוח תשתיות תינתן עדיפות ל 

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

 שירותים הפועלים באזורי קו עימות ע"פ הגדרת משרד הביטחון. -

 שירותים המאפשרים שילוב נורמטיבי של אנשים עם מוגבלות בקהילה. -

 .הקמת מסגרות חדשות -

 שירותים שאין להם אלטרנטיבה באזור. -

 .שירותים המיועדים לאוכלוסיות שרשת השירותים שלהם אינה מפותחת -

    לאנשים עם מוגבלות פיזית, קוגניטיבית ונפשית קשה. ועדיםישירותים המ -

מסגרות הפועלות במבנה הנמצא בבעלות רשות מקומית או גורם ממשלתי אשר מעמידים את  -

 שנה לפחות. 15המבנה לצורך הפעלת המסגרת לתקופה של 

 .2016פרויקטים בעלי היתכנות להגיע לביצוע במהלך שנת  -
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 קרן סיעודשל  פעולהתנאים ועקרונות  .3
 

 אוכלוסיות יעד 3.1

ועבור זקנים בתחילת ירידה הקרן מסייעת בפיתוח שירותים עבור זקנים המוגבלים בתפקודם 

 בלבד.תפקודית 

 

 מאפייני הסיוע 3.2

 .בלבד ות קוראיםהקרן מקבלת פניות לבקשת סיוע כמענה לקול 3.2.1

, רכישת מבנה, הרחבת מבנה, שיפוץ מבנה בנייה חדשה –הקרן מסייעת בפיתוח תשתיות  3.2.2

 כוח אדם מקצועי ובמו"פ טכנולוגי. הכשרתהתערבות, בבפיתוח תכניות  - והצטיידות

מהדיירים בהם הינם מופני  50%סיוע לפיתוח תשתיות במוסדות יינתן רק למוסדות שלפחות  3.2.3

 רשימה ציבורית.

פרוגרמה למרכזי יום וונטיים )סיוע יינתן רק לבנייה בהתאם לפרוגרמות של המשרדים הרל 3.2.4

  (*.פרוגרמה למחלקה סיעודית בבית אבות ;פרוגרמה למרכזי יום לתשושי נפש ;לתשושים

 

 תקציב 3.3

  תנאים הבאים:על פי ה, 90% במימון עלויות פרויקט עומד על להשתתפות הקרן סיועהרף  3.3.1

, להוציא שני מקרים 70%-50% של סיוע בשיעורלבתי אבות ציבוריים ומוסדות גריאטריים יינתן 

  ;90%חריגים בשנה שיקבלו סיוע של עד 

  ;מהעלות הכוללת 50%לבתי אבות פרטיים יינתן סיוע בשיעור של עד 

פועל  בה רשות המקומיתשל ה כלכלי-החברתילמרכזי יום לקשישים יינתן סיוע בהתאם לאשכול 

מרכזי יום ביישובי קו עימות  , להוציא70%עד  8-10, 80%עד  5-7, 90%עד  1-4 - מרכז היום

למעלונים ואבזור לרכב שיינתן , ו90%שיינתן להם סיוע עד  5כלכלי -הנמצאים באשכול חברתי

 ; 75%סיוע עד 

 .75%לניידות שיניים יינתן סיוע בשיעור של עד 

סיוע לבתי אבות  להוציא(, 11/2014)במחירי ₪  3,250,000לא יעלה על של הקרן  סכום הסיוע 3.3.2

סיוע למרכזי יום לקשישים במעלונים ו ,(4/2013)במחירי ₪  500,000לא יעלה על שפרטיים 

 .₪ 120,000לא יעלה על שובאבזור לרכב 

 

 עדיפויות 3.4

 -בסיוע לפיתוח תשתיות תינתן עדיפות ל

השנים  10-גופים ומסגרות בהתאם למספר הפעמים בהם קיבלו סיוע ולסכומים שהועברו אליהם ב -

 האחרונות.

שירותי הרווחה והבריאות  שיעור המשתתפים הזכאים למימוןמסגרות בהתאם לכמות/ -

 הממשלתיים. 

https://www.btl.gov.il/Funds/Documents/merkazYomTshushim.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/Documents/merkazYomTshushim.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/Documents/merkazYomTshushim.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/Documents/merkazYomTshusheNefesh.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/Long_Term_Care_Services_Programs/Documents/ProgramaBateiAvotSiudiim.pdf
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 קרן מפעלים מיוחדיםשל  פעולהתנאים ועקרונות  .4
 

 אוכלוסיות יעד 4.1

הקרן מסייעת בפיתוח שירותים עבור מגוון אוכלוסיות בסיכון, לרבות: ילדים, בני נוער וצעירים  4.1.1

 משפחות במצוקה, מובטלים, זקנים בסיכון, אנשים עם מוגבלות.בסיכון, 

 .לאוכלוסיית היעד יםסיוע יינתן רק לפיתוח שירותים ישיר 4.1.2

 

 מאפייני הסיוע 4.2

 בהכשרת כוח אדם מקצועי.ו בהטמעת תכניות ניסיוניות ,ניסיוניותיות תכנהקרן מסייעת בפיתוח  4.2.1

רה תביא לפיתוח שירות חדש עבור סיוע בהכשרת כוח אדם מקצועי יינתן רק בתנאי שההכש 4.2.2

 .אוכלוסיית היעד במהלך תקופת הניסוי

 בעבר לקרן. לא יטופלו בקשות אשר הוגשו 4.2.3

 נתן לפיתוח שירותים חדשניים בלבד: סיוע יי 4.2.4

 ;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

מצומצמת, ויש צורך  השירות קיים אך מופעל באופן ניסיוני תקופה קצרה בלבד ובמתכונת

מקומות או במקומות נוספים על מנת לבחון את מידת תרומתו לאוכלוסיות  להרחיבו באותם

 ;תן עדיפות לפריסה גיאוגרפית רחבה ככל שניתןהשונות תוך מ

השירות קיים אך הדרך להערכת תרומתו היא ע"י ניסויים בשדה ואין דרך סבירה להערכתו 

 ;בשיטות מחקר אחרות

ו ותרומתו מבחינה מחקרית ונמצא שיש להפעילו בקרב אוכלוסיות שירות שהוכחה הצלחת

 .*אחרות לצורך עידוד הפעלתו ברמה הארצית

 

 תקציב  4.3

 . 80% במימון עלויות תכנית עומד על להשתתפות הקרן סיועהרף  4.3.1

השתתפות הקרן במימון פוחתת במהלך תקופת הסיוע, כך שתקציב התכנית בשנה השנייה לא  4.3.2

מתקציב התכנית  50%ה על יעלמתקציב התכנית לשנה זו, ובשנה השלישית הוא לא  90%ה על יעל

 בשנה זו.

 

 עדיפויות 4.4

  -תינתן עדיפות בסיוע בפיתוח תכניות הפעלה ל

 .שירותים משולבים )לעומת שירות בתחום יחיד בלבד( -

 .שירותים המשלימים את שירותי המוסד לביטוח לאומי -
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 קרן ילדים ונוער בסיכוןשל  פעולהתנאים ועקרונות  .5

 

 אוכלוסיות יעד 5.1

( בסיכון 23( וצעירים )עד גיל 18הקרן מסייעת בפיתוח שירותים עבור ילדים ובני נוער )עד גיל  5.1.1

 בלבד.

 . ליווי במהלך שירות צבאי ואזרחייינתן רק עבור תכניות  (23)עד גיל  סיוע לצעירים בסיכון 5.1.2

 .לאוכלוסיית היעד יםסיוע יינתן רק לפיתוח שירותים ישיר 5.1.3

 

 מאפייני הסיוע  5.2

 .בלבד ות קוראיםהקרן מקבלת פניות לבקשת סיוע כמענה לקול 5.2.1

 .תכניות התערבות בפיתוח הקרן מסייעת 5.2.2

 .מציעה טיפול לילדיםההכשרת הורים לטיפול בילדים, יינתן רק כחלק מתכנית תכניות לסיוע ל 5.2.3

אדם מקצועי וסמך מקצועי יינתן רק כאשר ההכשרה מהווה חלק -סיוע במימון הכשרת כוח 5.2.4

 .אינטגראלי מפיתוח של תכנית התערבות

 .דיור בקהילה ופנימיות יוםלא יינתן סיוע למסגרות חוץ ביתיות למעט  5.2.5

 

 תקציב 5.3

-אשכול הסוציוב והוא מותנה, 80% במימון עלויות תכנית עומד על להשתתפות הקרן סיועהרף  5.3.1

 : התכנית מיועדת לפעול אקונומי של הרשות המקומית בה

 ;80%שיעור הסיוע לא יעלה על  1-4מאשכול סוציו אקונומי  רשויותבסיוע לתכניות הפועלות ב

 ;70% לע לא יעלה סיועשיעור ה 5-7אקונומי -מאשכול סוציו רשויותבסיוע לתכניות הפועלות ב

 . 50%לא יעלה על  סיועשיעור ה 8-10מאשכול סוציו אקונומי  רשויותבסיוע לתכניות הפועלות ב

השתתפות הקרן במימון פוחתת במהלך תקופת הסיוע, כך שתקציב התכנית בשנה הראשונה לא  5.3.2

מתקציב התכנית  80%על  יעלהמתקציב התכנית בשנה זו, בשנה השנייה הוא לא  90%על  יעלה

 מתקציב התכנית בשנה זו. 70%על  יעלהבשנה זו, ובשנה השלישית הוא לא 

 

 עדיפויות 5.4

  -תינתן עדיפות לפיתוח תכניות התערבות 

 לאוכלוסיית היעד. יצירת רצף שירותים הכוללות -

 .נוער עם משפחותיהםהחיזוק הקשר של הילדים ובני ל המציעות כלים -

 שאין להם אלטרנטיבה באזור. -

 ששותפים בהם מספר גורמים במימון משמעותי. -

 

  



 2016תכנית עבודה  │קרנות הביטוח הלאומי
    
  

 

20 

 קרן מנוףשל  פעולהתנאים ועקרונות  .6
 

 אוכלוסיות יעד 6.1

ובני נוער עובדים או לקראת  הקרן מסייעת בפיתוח שירותים עבור עובדים בסיכון לתאונות עבודה

 בלבד. עבודה

 

 מאפייני הסיוע 6.2

 .מיזמי הקרן שנקבעו לשנת העבודהאת  ן מקבלת פניות לבקשת סיוע התואמותהקר 6.2.1

הקרן מסייעת בהצטיידות וברכישת אמצעים טכנולוגיים, במימון הכשרות, הדרכות ופעולות  6.2.2

 הסברה, במו"פ טכנולוגי ובמחקר יישומי.

עת או צמצום תאונות עבודה, לרבות סיוע למחקרים יינתן רק למחקרים לגיבוש המלצות למני 6.2.3

או  מחקרים העורכים הפעלה ניסיונית במפעל לבחינת המלצות ופיתוחים של מחקרים קודמים

 .בדיקה ניסיונית במפעל של אמצעים להגברת בטיחות וגיהות

סיוע למחקרים יינתן רק למחקרים שמסקנותיהם ניתנות ליישום רחב במקומות עבודה רבים,  6.2.4

 .ע למחקר המכוון לפתור בעיה נקודתית של מקום עבודהולא יינתן סיו

לסקירה, מיפוי והערכה של ן סיוע במיפויים ובהתמודדות עם סיכונים במקומות עבודה יינת 6.2.5

סיכונים קיימים ועתידיים במקומות עבודה, הצעת פתרונות להסרת הסיכונים האמורים ויישום 

 הפתרונות המוצעים.

בטיחות בעבודה יינתן לרכישת אמצעים, מכשירים ואביזרים סיוע ברכישת אמצעים לשיפור ה 6.2.6

חדשניים העשויים לתרום להגברת הבטיחות והגהות במקום העבודה, לרבות התקנתם של 

 .אמצעים אלו

לא יינתן סיוע ברכישת ובהתקנת אמצעים, מכשירים ואביזרים שהמעסיק חייב להתקינם על פי  6.2.7

 .דין

ותרגול של כללי התנהגות למניעת תאונות בעבודה ופעולות הדרכה  הסברה, במימון פעולותסיוע  6.2.8

-יינתן עבור הדרכות במפעל, הדרכות וכנסים רב הות בעבודהילפיתוח מודעות לבטיחות וג

 אמצעי הדרכה. פיתוח וסדנאות ו ,מפעליים

לבקשות שיוגשו ע"י גופים שאינם מקומות העבודה מפעליים יינתן -רכות וכנסים רבסיוע עבור הד 6.2.9

 עבורם מיועדת ההדרכה.

   .מפעליים-רב יינתן רק עבור סדנאות ואמצעי הדרכה אמצעי הדרכהפיתוח סיוע לסדנאות ו 6.2.10

סיוע במימון פעולות הסברה יינתן עבור קיום מבצעי הסברה ארציים באמצעי תקשורת ההמונים  6.2.11

 ובדרכי פרסום אחרות, המיועדים לפיתוח מודעות לבטיחות וגהות בעבודה.

ום מבצעי הסברה ארציים יינתן רק כאשר הפעולה מבוצעת בשיתוף עם הגורמים סיוע בקי 6.2.12

הציבוריים הממונים על התחום נושא מבצע ההסברה, וכאשר אין בפעולה זו בכדי לשרת או 

 .*לפרסם מעסיק או מוצר מסויים



 2016תכנית עבודה  │קרנות הביטוח הלאומי
    
  

 

22 

עובדים, או  50-סיוע עבור הדרכות במפעל יינתן רק למקום עבודה שמועסקים בו פחות מ 6.2.13

עובדים ומקום העבודה ייעד מתקציבו בשנת המס שבה תקוים הפעולה  50-150סקים בו שמוע

המוצעת סכומים למימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה שאינם פחותים מהסכומים שצויינו 

בבקשה שהגיש, וכן שבשנת המס שקדמה לשנה שבה תקוים הפעולה המוצעת היו כלל הוצאות 

ות באותו מקום עבודה, כפליים או יותר מהסכום שצויין בבקשה המעביד לפעולות בטיחות וגיה

ב 236למימון, ופרטים אלה אושרו בידי רואה חשבון או יועץ מס הרשום בפנקס כמשמעותו בסעיף 

 לפקודת מס הכנסה*.

 

 

 תקציב 6.3

 .מהעלות הכוללת 50%שיעור הסיוע לפיתוח ולרכישת אמצעים, מכשירים ואביזרים לא יעלה על  6.3.1

 .מהעלות הכוללת של ההדרכה 50%עלה על ילא  מפעליים-וכנסים רבשיעור הסיוע להדרכה  6.3.2

לפיתוח תודעת הבטיחות והגיהות בעבודה בקרב מעסיקים  דרכההאמצעי סדנאות ומימון לסיוע  6.3.3

 .חודשים 24ועובדים לא יעלה על 

ויקט לגופו, גובה הסיוע ואחוז ההשתתפות של הקרן במימון הפרויקטים נקבעים לגבי כל פר 6.3.4

. בסיוע במימון התערבויות במקומות עבודה גובה 6.3.2-ו 6.3.1, 1.2.2ובכפוף לנאמר בסעיפים 

 הסיוע ואחוז ההשתתפות ייקבעו בהתאם למספר המועסקים בהם.

מפעליים וסדנאות ואמצעי -הדרכות במפעל, הדרכות וכנסים רב –הדרכה  פעולותסיוע הקרן ל 6.3.5

 .תקציב השנתי של הקרןמה 25%לא יעלה על  -הדרכה 

 .מהתקציב השנתי של הקרן 10%סיוע הקרן לקיום מבצעי הסברה ארציים לא יעלה על  6.3.6

מהתקציב השנתי של  10%סיוע הקרן לפיתוח ורכישת אמצעים, מכשירים ואביזרים לא יעלה על  6.3.7

 .הקרן

 

 

 עדיפויות 6.4

  - בסיוע לתינתן עדיפות 

  עובדים(. 50)עד  מקומות עבודה קטנים -

 עבודה המשתייכים לענף עתיר סיכון.מקומות  -

 פרויקטים חדשניים. -
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 הקרן לפיתוח שירותים לנכים 
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 אודות הקרן לפיתוח שירותים לנכים

 
מסייעת לרשויות מקומיות ולעמותות מגזר שלישי לפתח שירותים לאנשים עם  הקרן לפיתוח שירותים לנכים

, וכן פועלת לשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות בחברה ובעבודה ולשפר את רווחתםמוגבלות כדי לשלבם 

. הקרן מסייעת בפיתוח תשתיות ובהצטיידות במגוון תחומים: מסגרות לגיל קשה המתקשים להשתלב בחברה

הרך, החינוך המיוחד, שיקום תעסוקתי, דיור מוגן בקהילה, פעילויות פנאי, ספורט ושמירה על אורח חיים בריא, 

ומבנים  ביתיים ורכישת ציוד לשיקום, סיוע בהנגשת אתרים-שיפור התנאים הפיזיים ואיכות החיים במוסדות חוץ

 – ה"תשנ(, משולב נוסח) - הלאומי הביטוח ציבוריים לאנשים עם מוגבלויות, ועוד. פעילותה של הקרן מעוגנת בחוק

 מועצת של הנכות ועדת עם בהתייעצות המוסד מנהלת ידי על שאושר תקנון פי על פועלת , והיא220, סעיף 1995

  .המוסד

 ,תעסוקה וסיות עם מוגבלות בכל תחומי הפעילות העיקריים:סייעה הקרן בפיתוח שירותים לאוכל 2015בשנת 

 ומרכזי יום טיפוליים.רך, טכנולוגיות חדשות, נגישות לגיל ל םפנאי וספורט, שירותי ,דיור, חינוך מיוחד

 תמבחינ דיור קהילתי, פנאי, וחינוך המיוחד.: תחומי  פעילות 3 -קעות של הקרן בחלה עליה ניכרת בהש זו שנהב

מחסור משמעותי מ הסובלים ,סיוע למסגרות טיפול לאנשים ברצף האוטיסטיה ה היקףעלאוכלוסיות, בשנה זו 

מסגרות טיפול לאנשים ברצף האוטיסטי.  22-בהקמה ושדרוג של כ סייעה הקרןו ,בהיקף השירותים  הקיימים

 יד, מרכזי טיפול לבוגרים ומערכבתי ספר וגנים לחינוך המיוחלעונות יום שיקומים, ציוד הסיוע ניתן להקמת מ

 דיור. 

במדד  1-4היו ביישובי מצוקה המדורגים באשכולות בקרן  מהפרויקטים שאושרו 37%-כמו כן, בשנה האחרונה, כ

מהפרויקטים שאושרו היו  38%-ו ,עימות יישובי קובאו לשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ה אקונומי-הסוציו

 באזורי פריפריה בצפון ובדרום.

 הקרן תעסוק בתחומים הבאים:  2016בשנת 

 הרגיל לחינוך ספר ובתי מרכזי טיפול ,טיפוליים גנים, מיוחד לחינוך ספר בתי  -מסגרות לחינוך מיוחד  .1

 .מיוחד חינוך כיתות המשלבים

 מוגבלות עם ילדים לשילוב תכניות, הילד להתפתחות יחידות ,שיקומיים יום מעונות -מסגרות לגיל הרך  .2

 .טיפוליות משחקיותו אוטיזם עם לילדים טיפול יחידות ,רגילים יום תבמעונו

הקרן מקדמת כמו כן,  לחיים. בתיםו הוסטלים ,תומכות קהילות ,מוגנות דירות -מסגרות לדיור מוגן .3

מיזם למעבר דיירים  –השנה מיזמים משותפים עם משרדי הממשלה ועמותות בתחומי הדיור הקהילתי 

עם מש"ה ממעונות ממשלתיים לדיור בקהילה, מיזם לשיפוץ מסגרות דיור פוסט אשפוזיות או טיפוליות 

 הנמצאות בפיקוח אגף ילד ונוער במשרד הרווחה ומיזם לסיוע ברכישת דיור לדיור נתמך )דיור עצמאי(. 

ועדוניות לצעירים מחוץ למסגרת בית מועדונים חברתיים לבוגרים, מ –מסגרות ותכניות פנאי וספורט  .4

, תכניות שילוב בתנועות נוער, פעילות משולבת במתנ"סים ובמרכזים וריקוד הספר, תכניות ספורט

 , באומנויות הפלסטיותקהילתיים ויוזמות חדשות לשילוב אנשים עם מוגבלויות באומנויות הבמה

 .ובפעילות פנאי משולבת

עסקים  מפעלים ויחידות של תעסוקה מוגנת,מועדונים תעסוקתיים,  –מסגרות ותכניות לשיקום תעסוקתי  .5

כמו כן,  שילוב של אנשים עם מוגבלות בשוק החופשי.לתכניות מיוחדות ו חברתיים, מרכזי אבחון והכשרה
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תסייע גם בהשאלת ציוד הנגשה לאנשים עם מוגבלות  -בשיתוף משרד הכלכלה ויד שרה  –הקרן 

 המועסקים בשוק הפרטי.

 זי טיפול לבוגרים עם מוגבלות קשה.מרכ .6

 מעונות פנימייה. .7

 מרכזים רב שירותיים לאנשים עם מוגבלויות. .8

נגישות  מקדמת יוזמות חדשות בנושאיהקרן בתחום זה  הנגשת המרחב הציבורי לאנשים עם מוגבלויות. .9

 ואינה מקבלת בקשות לסיוע בתחום.

 ."מהפכה בהשכלה הגבוהה"(שילוב אנשים עם מוגבלויות בהשכלה הגבוהה )מיזם  .10

 פיתוח ורכישת אביזרי עזר לאנשים עם מוגבלויות. .11

 

 galitz@nioi.gov.il -: מר שמואל ויינגלס מנהל הקרן לפיתוח שירותים לנכים

 
 klsn@nioi.gov.il-Kolkoreבקשות לסיוע הקרן יש להפנות למייל: 

 

 .2014בשנת  פעילות הקרן לפיתוח שירותים לנכים: פעילות הקרן עלהרחבה ל

 

 

 

 

 

 

mailto:galitz@nioi.gov.il
mailto:Kolkore-klsn@nioi.gov.il
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Pages/PeilutNechim2014.aspx
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 *קרן לפיתוח שירותים לנכיםה – 2116-ב מיזמים בהם ניתן להגיש בקשות לסיוע 

 
מועדי הגשת  עדיפויות פעולהם ועקרונות תנאי סוג סיוע מיזם תחום

 בקשה
אומדן 

 **תקציבי

 הגיל הרך

מעונות יום 
 שיקומיים

בנייה חדשה, 
הרחבה, 

שיפוץ, 
 הצטיידות

 3 לפחות  בהם למעונות שיש יינתן רק חדשהבבנייה סיוע  .1
לפחות, ושלפחות כיתה אחת מהן הינה כיתה חדשה,  כיתות

או למעונות הנמצאים במבנים הקטנים משמעותית 
  בעה להקמת מעונות יום שיקומייםמהפרוגרמה שנק

תוספת של ל הבקשה היאיינתן רק כאשר  הסיוע להרחב .2
 כיתה אחת לפחות

 כיתות לפחות 3 למעונות בהם פועלות רק סיוע לשיפוץ יינתן .3

 בלבד  התקןסיוע בהצטיידות יינתן לפי  .4

 

בנייה, הרחבה 
-1/1/2016ושיפוץ: 

31/8/2016 
-1/1/2016הצטיידות: 

30/9/2016 

18-28 
 ₪  מיליון 

יחידות להתפתחות 
ויחידות טיפול  הילד

 לילדים עם אוטיזם

בנייה חדשה, 
הרחבה, 

שיפוץ, 
 הצטיידות

 יינתן סיוע רק ליחידות המאושרות על ידי משרד הבריאות .1

יינתן סיוע רק ליחידות הממוקמות ביישובים המדורגים  .2
או הפועלות  ,של הלמ"ס הפריפריאלי גדירוב 1-6באשכולות 

 החרדי, הערבי, הדרוזי או הצ'רקסי במגזר

סיוע יינתן רק ליחידות שיעבירו תכנית להדרכת צוות  .3
 היחידה ותכנית לאיתור מטופלים חדשים.

 בלבד  התקןסיוע בהצטיידות יינתן לפי  .4

 

בנייה, הרחבה 
-1/1/2016ושיפוץ: 

31/8/2016 
-1/1/2016הצטיידות: 

30/9/2016 

מעונות יום 
 משלבים

שיפוץ מבנה, 
 הצטיידות

)עד טיפול ה ילשיפוצים קלים בחדר רק יינתןהסיוע בשיפוץ  .1
 חדרי טיפול( 2

הסיוע בהצטיידות יינתן לציוד טיפולי בלבד )לפי בדיקת  .2
 במהלך השנה הקרן תפרסם תקן ייעודי( –יועץ 

 

-1/1/2016שיפוץ: 
31/8/2016 

-1/1/2016הצטיידות: 
30/9/2016 

 הצטיידות משחקיות טיפוליות

 טיפול לגיל הרך .  סיוע יינתן רק למסגרות1
סיוע יינתן רק למסגרות שיעבירו מסמך אודות רציונל הקמת .  2

 המשחקייה ותכנית הפעלה, כולל פירוט הצוות המפעיל
 04/2016. תנאים נוספים יפורסמו בנפרד לקראת 3

 

 1/5/2016-30/9/2016 

מודלים חדשים 
להתערבות טיפולית 

 לילדים בגיל הרך
 1/1/2016-30/9/2016  בארץ שירותים חדשניים שאינם קיימיםפיתוח ל יינתן סיוע רק הצטיידות

https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach8ProgramaMeonotYom.docx
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach16TekenTziyudMeonotShikumim.doc
http://www.cbs.gov.il/hodaot2008n/24_08_160b.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach9TekenZiyudHitpatchutYeled.docx
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מועדי הגשת  עדיפויות פעולהם ועקרונות תנאי סוג סיוע מיזם תחום
 בקשה

אומדן 
 **תקציבי

חינוך 
 מיוחד

 הצטיידות גנים טיפוליים

לילדים עם מוגבלות קשה יינתן סיוע רק לגנים טיפוליים  .1
מוגבלות חושית, שכלית והתפתחותית, אוטיזם ועיכוב )

 (התפתחותי משמעותי

למסגרות שלא קבלו סיוע בחמש שנים  רק יינתן סיוע .2
 האחרונות )החל מיום אישור הסיוע על ידי הקרן(

 בלבד  התקןסיוע בהצטיידות יינתן לפי  .3

תינתן עדיפות לגנים  .1
ם שהוקמו עד חדשי

שנתיים מיום הגשת 
 הבקשה

מסגרות תינתן עדיפות ל .2
 בלו סיוע בעברישלא ק

1/1/2016-31/8/2016 

11-17 
 ₪ מיליון 

 הצטיידות מרכזי טיפול
למסגרות שלא קבלו סיוע בחמש שנים  רק יינתן סיוע .1

 האחרונות )החל מיום אישור הסיוע על ידי הקרן(

 בלבד  התקן סיוע בהצטיידות יינתן לפי .2

מסגרות שלא תינתן עדיפות ל
 1/1/2016-31/8/2016 בלו סיוע בעבריק

בתי ספר לחינוך 
 מיוחד

שיפוץ מבנה, 
 הצטיידות

למסגרות שלא קבלו סיוע בחמש שנים  רק יינתן סיוע .1
 האחרונות )החל מיום אישור הסיוע על ידי הקרן(

טיפולים פרא רפואיים,  סיוע בהצטיידות יינתן רק עבור .2
ותכניות  תכניות מעבר להכשרה  מקצועית טיפולים רגשיים,

הכשרה לחיי עבודה בשוק החופשי ולחיים עצמאיים 
תכניות יום  המיוחד, בקהילה עבור בוגרים במסגרות חינוך 

, ובכפוף לחוות דעת של מתקני חצר/כושרו לימודים ארוך
 יועץ מטעם הקרן

סיוע בשיפוצים יינתן רק עבור התאמות קלות הנדרשות  .3
לצורך הפעלת תכניות להכשרה מקצועית או הכשרה לחיי 

 עבודה

לקריטריונים של הקרן הסיוע של הקרן יינתן בהתאם  גובה .4
 לסיוע לבתי ספר לחינוך מיוחד

תינתן עדיפות לבתי ספר  .1
לפי מספר הילדים 

בביה"ס ורמת התפקוד 
 שלהם

תינתן עדיפות למסגרות  .2
 לו סיוע בעברשלא קיב

תינתן עדיפות לתכניות  .3
 מעבר לתלמידים בוגרים

עדיפות לבתי ספר תינתן  .4
המפעילים פעילויות 

חדשות )שהחלו בשנה 
האחרונה או שיתחילו 

 בתקופה הקרובה(

1/1/2016-31/8/2016 

שיפוץ מבנה,  כיתות שילוב
 הצטיידות

למסגרות שלא קבלו סיוע בחמש שנים  רק יינתן סיוע .1
 האחרונות )החל מיום אישור הסיוע על ידי הקרן(

 לבתי ספר בהם יש שתי כיתות שילוב לפחות רק יינתן סיוע .2

  בלבד התקןסיוע בהצטיידות יינתן לפי  .3

סיוע בשיפוצים יינתן רק עבור התאמות קלות הנדרשות  .4
לצורך הפעלת תכניות להכשרה מקצועית או הכשרה לחיי 

 עבודה

תינתן עדיפות למסגרות  .1
 שלא קיבלו סיוע בעבר

תינתן עדיפות לתכניות  .2
  מעבר לתלמידים בוגרים

עדיפות לבתי ספר תינתן  .3
המפעילים פעילויות 

)שהחלו בשנה חדשות 
האחרונה או שיתחילו 

 בתקופה הקרובה(

1/1/2016-31/8/2016 

https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach13TekenTziyudGaneiHMiyuchad.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach9TekenZiyudHitpatchutYeled.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/CriterionsBeitSeferChinuchMeyuchad.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/CriterionsBeitSeferChinuchMeyuchad.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/CriterionsBeitSeferChinuchMeyuchad.docx
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach16TekenKitotMeshalvot.pdf
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מועדי הגשת  עדיפויות פעולהם ועקרונות תנאי סוג סיוע מיזם תחום
 בקשה

אומדן 
 **תקציבי

שירותים 
 בקהילה

מרכזי טיפול 
 לבוגרים

 ,בנייה חדשה
 הרחבה,

, שיפוץ
ה, רכיש

 הצטיידות

יינתן סיוע רק למסגרות המיועדות לאנשים עם מוגבלות  .1
 קשה

סיוע בשיפוץ והצטיידות בלבד יינתן רק למסגרות שלא  .2
 שנים האחרונות 5-בקיבלו סיוע 

 בלבד התקן סיוע בהצטיידות יינתן לפי .3

 

בנייה חדשה, הרחבה, 
: שיפוץ ורכישה

1/1/2016-31/7/2016 
-1/1/2016 הצטיידות:
30/9/2016 17-25 

 ₪ מיליון 

מרכזים רב 
 שירותיים

 ,בנייה חדשה
 הרחבה,

, שיפוץ
ה, רכיש

 הצטיידות

שירותים  3. יינתן סיוע רק למרכזים בהם פועלים לפחות 1
שונים תחת קורת גג אחת )לאותה אוכלוסייה או לאוכלוסיות 

 שונות(
. סיוע לבנייה חדשה, הרחבה ושיפוץ יינתן רק למרכזים 2

 שנתיים לפני מועד הגשת הבקשההפועלים לפחות 

תינתן עדיפות למרכזים 
המציגים תכנית להרחבת 

 אוכלוסיית היעד

בנייה חדשה, הרחבה, 
: שיפוץ ורכישה

1/1/2016-31/7/2016 
-1/1/2016 הצטיידות:
30/9/2016 

 

דיור 
 במוסדות

 מעונות פנימייה

בנייה חדשה, 
, ההרחב

שיפוץ, 
 הצטיידות

המטפלות בדיירים עם מוגבלות יינתן סיוע רק למסגרות  .1
פיזית, קוגניטיבית או נפשית קשה שאינם מתאימים לדיור 

 קהילתי
יינתן סיוע רק לבקשות שיגיעו באמצעות משרד הרווחה או  .2

 או באישורם משרד הבריאות
 

 

 1/1/2016-31/7/2016 10-14 
 ₪מיליון 

 

דיור 
 קהילתי

הוסטלים ובתים 
 לחיים

 ,בנייה חדשה
 הרחבה,

, שיפוץ
ה, רכיש

 הצטיידות

יפורסם במסגרת מסמך    מסמך ייעודיתנאים יפורסמו במסגרת 
 ייעודי

יפורסם במסגרת 
מסמך ייעודי 

שיפורסם ברבעון מס' 
1 

22-34 
 ₪ מיליון 

 מוגנותדירות 

 הרחבה,
, שיפוץ
ה, רכיש

 הצטיידות 
 

יפורסם במסגרת מסמך    מסמך ייעודיתנאים יפורסמו במסגרת 
 ייעודי

יפורסם במסגרת 
מסמך ייעודי 

שיפורסם ברבעון מס' 
1 

https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach17TekenTziyudMerkazeiYom.docx
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/DiurKehilatiRational.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/DiurKehilatiRational.pdf
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מועדי הגשת  עדיפויות פעולהם ועקרונות תנאי סוג סיוע מיזם תחום
 בקשה

אומדן 
 **תקציבי

פנאי, 
חברה 

 ***וספורט

מועדונים חברתיים 
לבוגרים, מועדוניות 

לצעירים הפועלות 
מחוץ לבתי הספר, 

תכניות ספורט 
וריקוד, תכניות 

 שילוב בתנועות נוער

 ,בנייה חדשה
 הרחבה,

, שיפוץ
 הצטיידות

למעט ציוד מיוחד  ,דבלב התקןסיוע בהצטיידות יינתן לפי 
 שאינו מופיע בתקן, אשר יינתן לפי בדיקת יועץ מטעם הקרן

 

. תינתן עדיפות למסגרות 1
ועדות לאנשים ולתכניות המי

עם פגיעה נפשית ולאנשים 
 עם אוטיזם

. תינתן עדיפות להתאמת 2
מבנים קיימים על פני בנייה 

 חדשה

בנייה חדשה, הרחבה 
-1/1/2016: ושיפוץ

31/7/2016 
 הצטיידות:

1/1/2016-30/9/2016 

13-19 
 ₪מיליון 

פעילות משולבת 
במתנ"סים ומרכזים 

 קהילתיים
 הצטיידות

למעט ציוד מיוחד  ,בלבד התקןסיוע בהצטיידות יינתן לפי 
 שאינו מופיע בתקן, אשר יינתן לפי בדיקת יועץ מטעם הקרן

 

תינתן עדיפות לתכניות 
עם פגיעה  המיועדות לאנשים

 נפשית ולאנשים עם אוטיזם
1/1/2016-30/9/2016 

הרחבת ושיפוץ 
מתנ"סים ומרכזי 

קהילה לצורך שילוב 
 אנשים עם מוגבלות

בנייה חדשה, 
הרחבה, 

שיפוץ, 
 הצטיידות

. סיוע בהצטיידות יינתן רק כחלק מסיוע בבנייה חדשה, 1
 הרחבה או שיפוץ של מסגרות 

למעט ציוד מיוחד  ,בלבד התקן. סיוע בהצטיידות יינתן לפי 2
 שאינו מופיע בתקן, אשר יינתן לפי בדיקת יועץ מטעם הקרן

 קורא ייעודי . תנאים נוספים יפורסמו במסגרת קול3
 

 לפי הפרסום בקול קורא
קול קורא יפורסם 

  1ברבעון 

שילוב באומנויות 
הבמה, אומנויות 

פלסטיות ובפעילות 
 פנאי  

 ,בנייה חדשה
 הרחבה,

, שיפוץ
 הצטיידות

. יינתן סיוע רק ליוזמות חדשניות לשילוב אנשים עם 1
 מוגבלויות

למעט ציוד מיוחד  ,בלבד התקן. סיוע בהצטיידות יינתן לפי 2
 שאינו מופיע בתקן, אשר יינתן לפי בדיקת יועץ מטעם הקרן

  

. תינתן עדיפות למסגרות 1
ולתכניות המיועדות לאנשים 

ת ולאנשים עם פגיעה נפשי
 עם אוטיזם

. תינתן עדיפות להתאמת 2
מבנים קיימים על פני בנייה 

 חדשה

בנייה חדשה, הרחבה 
-1/1/2016: ושיפוץ

31/7/2016 
 הצטיידות:

1/1/2016-30/9/2016 

 

ציוד 
 שיקומי

פיתוח טכנולוגיות 
 ****תומכות

מו"פ 
 טכנולוגי

סיוע יינתן בהגשה דרך לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה 
בהוראת מנכ"ל משרד הכלכלה שפורסמו בלבד, ובכפוף לתנאים 

8.19  

בהוראת מנכ"ל לפי הנקבע 
 להגיש כל השנהניתן  8.19משרד הכלכלה 

מיליון  6-8
 ₪ 

רכבים להסעת 
 אנשים עם מוגבלות

 1/1/2016-30/9/2016  בלבד התקןסיוע יינתן לפי  הצטיידות

אתרי אינטרנט 
לאנשים עם 

 מוגבלות

רכישת 
אמצעים 

 טכנולוגיים

סיוע לאתרי אינטרנט ייעודיים לאנשים עם מוגבלות יינתן ע"פ 
פרסום ייעודי יפורסם  לפי המופיע בפרסום הייעודי תנאים שיפורסמו במסגרת פרסום ייעודי

 1ברבעון 

https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach12TekenTziyudMoadonim.doc
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach12TekenTziyudMoadonim.doc
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach12TekenTziyudMoadonim.doc
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach12TekenTziyudMoadonim.doc
http://economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/instructions/8_19_06_10_2015.pdf
http://economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/instructions/8_19_06_10_2015.pdf
http://economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/instructions/8_19_06_10_2015.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach13HasaotNechim.doc
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מועדי הגשת  עדיפויות פעולהם ועקרונות תנאי סוג סיוע מיזם תחום
 בקשה

אומדן 
 **תקציבי

 תעסוקה

מפעלים מוגנים, 
מועדונים 

תעסוקתיים 
ויחידות של 

 תעסוקה מוגנת

 ,בנייה חדשה
 הרחבה,

, שיפוץ
ה, רכיש

 הצטיידות

בתנאי שתוגש תכנית עסקית לקידום  יינתן סיוע רק .1
התעסוקה במסגרת ולשיפור השכר של המשתקמים ותכנית 
שיקומית לקידום משתקמים לקראת המעבר לעבודה בשוק 

 החופשי

 בלבד  התקןלפי סיוע בציוד בסיסי יינתן  .2

ייצור יינתן לפי שיקול ציוד לקווי ו סיוע בציוד תעסוקתי .3
 בדיקת יועץ מטעם הקרן

 

בנייה חדשה, הרחבה, 
, רכישה שיפוץ

והצטיידות )ציוד 
תעסוקתי וציוד לקווי 

-1/1/2016: ייצור(
31/8/2016 
)ציוד  הצטיידות

 :תעסוקתי בסיסי(
1/1/2016-30/9/2016 

10-14 
 ₪ מיליון 

 עסקים חברתיים

 ,בנייה חדשה
 הרחבה,

, שיפוץ
ה, רכיש

 הצטיידות

סיוע יינתן רק לעסקים החברתיים הנתמכים באופן שוטף  .1
על ידי משרד הרווחה או משרד הבריאות ושאינם עומדים 

 IVNבתנאי הסף של קרנות "יוזמה חברתית" בניהול 
 ודואליס )ראה להלן בפרק של קרן מפעלים מיוחדים(  

בתנאי שתוגש תכנית עסקית לקידום  יינתן סיוע רק .2
ור השכר של המשתקמים ותכנית התעסוקה במסגרת ולשיפ

שיקומית לקידום משתקמים לקראת המעבר לעבודה בשוק 
 החופשי

 בלבד  התקןלפי סיוע בציוד בסיסי יינתן  .3

יינתן לפי שיקול ציוד לקווי ייצור ו סיוע בציוד תעסוקתי .4
 בדיקת יועץ מטעם הקרן

 

בנייה חדשה, הרחבה, 
שיפוץ, רכישה 

והצטיידות )ציוד 
תעסוקתי וציוד לקווי 

-1/1/2016: ייצור(
31/8/2016 
)ציוד  הצטיידות

 :תעסוקתי בסיסי(
1/1/2016-30/9/2016 

מרכזי אבחון 
 והכשרה

 ,בנייה חדשה
 הרחבה,

, שיפוץ
 ה,רכיש

 הצטיידות

 בלבד  התקןלפי סיוע בציוד בסיסי יינתן  .1

יינתן לפי שיקול ציוד לקווי ייצור ו סיוע בציוד תעסוקתי .2
 בדיקת יועץ מטעם הקרן

  

לשילוב תכניות 
אנשים עם מוגבלות 

 בשוק החופשי

 ,בנייה חדשה
 הרחבה,

, שיפוץ
ה, רכיש

 הצטיידות

 בלבד  התקןלפי סיוע בציוד בסיסי יינתן  .1

יינתן לפי שיקול ציוד לקווי ייצור ו סיוע בציוד תעסוקתי .2
 בדיקת יועץ מטעם הקרן

  

כתיבת תכנית 
למסגרות עסקית 

ותכניות לשיקום 
 תעסוקתי

 השנהכל   קריטריונים מפורטיםראה  ייעוץ מקצועי

עסקים פרטיים 
המעסיקים אנשים 

 גם מוגבלות
קול קורא יפורסם  לפי הפרסום בקול קורא לפי הפרסום בקול קורא הצטיידות

   2016במהלך 

https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach11TekenZiyudMifaaleTaasuka.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach11TekenZiyudMifaaleTaasuka.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach11TekenZiyudMifaaleTaasuka.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach11TekenZiyudMifaaleTaasuka.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach7TochnitYiskit.docx
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 . 07/2016עד סוף ניתן להגיש  הקרן, תחומיאת  ת המיזמים, והתואמיםברשימ יםמופיע לפיתוח שירותים שאינם בקשות *

טרם  2016. התקציב לשנת והם מתייחסים לסך הסיוע הכולל לכלל הפרויקטים בתחום 2015בקרן בשנת  ושאושר סכומי הסיוע** הטווחים מבוססים על 

 נקבע בוועדות הציבוריות. 

, בכפוף לתהליך מחקר ולמידה הנמצא 4הקרן בוחנת פרסום קול קורא להקמת ושדרוג בריכות טיפוליות באזורי פריפריה ובמגזרים מיוחדים ברבעון  ***

 בעיצומו.   כעת 

ראשי. ניתן להגיש עומדות בתנאי הסף של המיזם המשותף עם לשכת המדען ה ת לפיתוח טכנולוגיות תומכות שאינןהקרן תשקול מתן סיוע לבקשו ****

 .30/09/2016 לתאריךבקשות בנידון עד 
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 אודות קרן סיעוד
 

לגופים בפיתוח שירותים לקשישים מוגבלים בקהילה ובמוסדות. הסיוע ניתן לפיתוח תשתיות  מסייעת סיעוד קרן

( ובמוסדות )בתי אבות ציבוריים ופרטיים(, וכן מופת למסגרות בקהילה )כמו מרכזי יום ומועדוניולהצטיידות 

לפיתוח מודלים חדשניים לתפעול מסגרות לקשישים מוגבלים בקהילה ובמוסדות. בנוסף, מסייעת הקרן בפיתוח 

שישים דמנטיים, קהילה תכניות מניעה לקשישים העלולים להידרדר מבחינה בריאותית: לחצני מצוקה חכמים לק

 הקרן עוסקת כן,כמו וקבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים.  בבית הקשיש תומכת במסגרת סל שירותי סיעוד

בפיתוח הכשרות לכח אדם בבתי אבות ולמטפלים על מנת לשדרג את כח האדם העוסק בזקנה. פעילותה של הקרן 

 .237, סעיף 1995 – ה"תשנ(, משולב נוסח) - הלאומי הביטוח מעוגנת בחוק

כה הקרן בפיתוח תשתיות לשירותים מוסדיים וקהילתיים בהמשך לעבודה בשנים האחרונות, תמ, 2015בשנת 

של משרד הבריאות והקמת ושיפוץ מרכזי יום  2016לקשישים סיעודיים: שדרוג בתי אבות בהתאם לפרוגרמת 

 םתפעול מחלקות תשושי -ים בתחומים אלו חדשני פיילוטים בהבניית הקרן אף עסקה לתשושים ולתשושי נפש.

ותכנית משפחות  הפעלת מרכזי יום במודל עבודה גמיש )משמרת שנייה(, בשיטת אשכולות הדיור בבתי אבות

בפיתוח מוקד  הקרן הלאומית לאלצהיימר, עסקה תכניתבמסגרת הבמקביל,  .מלוות לקשישים מוגבלים עריריים

מודל  הרחיבה תכנית בנוסף, הקרן. קשישים דמנטייםבמטפלים עיקריים ב לתמיכהלחולים דמנטיים ותכנית  24/7

 .   יישובים 4לעוד  משולב לטיפול בזקנים הגרים בקהילה עם צרכים מורכבים

 הקרן תעסוק בתחומים הבאים:  2016בשנת  

מרכזי יום לקשיש, מועדונים מועשרים, תכנית למשמרת שנייה  –פור תשתיות קהילתיות לקשישים יש .1

  במרכזי יום, סקר תפוסת מרכזי יום ובחינת צרכים בפריסה ארצית.

  בתי אבות ציבוריים ופרטיים, בתים סיעודיים בקיבוצים. –פור תשתיות מוסדיות לקשישים יש .2

מוקד לבני משפחה לחולים דמנטיים,  -סיוע בגיבוש ופתוח תוכניות במסגרת התכנית הלאומית לדמנציה  .3

קבוצות תמיכה למשפחות לחולים דמנטיים בקהילה, תכנית פויירשטיין באמצעות מתנדבי ייעוץ לקשיש 

 בבית הקשיש, לחצני מצוקה חכמים לקשישים דמנטיים.

 המודל המשולב לטיפול בזקנים הגרים בקהילה עם צרכים מורכבים רב בעייתיים ע"יהרחבת הפיילוט של  .4

 מתן התערבות מתאמת של אחות ועובד סוציאלי בהתאמה אישית לצרכים.

וק בטוח משפחות מלוות לזקנים עריריים במתן סיוע פיזי בנושאים שאינם נכנסים בחתכנית חדשה של  .5

 סיעוד, כולל ארוחות שישי פעם בשבועיים )בשיתוף המשרד לשוויון חברתי ומשרד הרווחה(

 לקשישים במסגרת סל שירותי סיעוד  )בשיתוף אשל( תכנית חדשנית ל'קהילה תומכת' .6

 סרט הדרכה לקשישים זכאי חוק ביטוח סיעוד ולמשפחותיהם. .7

 

 
 Ornab@nioi.gov.il -: גב' אורנה בר מנהלת קרן סיעוד
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 קרן סיעוד - 2116-ב מיזמים בהם ניתן להגיש בקשות לסיוע 
 

מועדי הגשת  עדיפויות פעולהם ועקרונות תנאי סוג סיוע מיזם תחום
 בקשה

אומדן 
 *תקציבי

דיור 
 במוסדות

בתים 
 סיעודיים

, שיפוץ, ההרחב
 הצטיידות

. סיוע יינתן עבור שדרוג והתאמת בתים סיעודיים במושבים 1
 של משרד הבריאות 2016ם לפרוגרמת וקיבוצי

 . תנאים נוספים יפורסמו במסגרת קול קורא ייעודי2

הפרסום בקול לפי 
 קורא

קול קורא 
 1יפורסם ברבעון 

יון לימ 5עד 
 ש"ח

שדרוג 
מיטות 
סיעוד 
מורכב 

ושיקום 
במחלקות 

 גריאטריות

בנייה חדשה, 
, שיפוץ, ההרחב

 הצטיידות

. סיוע יינתן עבור שדרוג והתאמת מיטות סיעוד מורכב 1
של משרד  2016ת לפרוגרמת ושיקום במחלקות גריאטריו

 הבריאות
 תנאים נוספים יפורסמו במסגרת קול קורא ייעודי. 2

לפי הפרסום בקול 
 קורא

קול קורא 
 2יפורסם ברבעון 

יון לימ 5עד 
 ש"ח

בתי אבות 
 ציבוריים

, שיפוץ, ההרחב
 הצטיידות

. סיוע יינתן עבור שדרוג והתאמת מחלקות תשושים, תשושי 1
 של משרד הבריאות 2016ד לפרוגרמת נפש וסיעו

 נוספים יפורסמו במסגרת קול קורא ייעודי. תנאים 2

לפי הפרסום בקול 
 קורא

קול קורא 
 4יפורסם ברבעון 

יון לימ 10עד 
 ש"ח

 

שירותים 
 בקהילה

 

מרכזי יום 
 לקשישים

בנייה חדשה, 
, שיפוץ, ההרחב

 הצטיידות

 עבור יחידות תשושים ותשושי נפש . סיוע יינתן1
 ייעודי. תנאים נוספים יפורסמו במסגרת קול קורא 2

לפי הפרסום בקול 
 קורא

קול קורא 
 2יפורסם ברבעון 

יון לימ 16עד 
 ש"ח

, שיפוץ, ההרחב מועדונים
 הצטיידות

 עדי מופת ומועדונים מועשרים בלבדיינתן סיוע למו .1
 תנאים נוספים יפורסמו במסגרת קול קורא ייעודי .2

לפי הפרסום בקול 
 קורא

קול קורא 
 2יפורסם ברבעון 

יון לימ 3עד 
 ש"ח

משפחות 
מלוות 

 לקשישים
 סיוע יינתן לרשויות מקומיות בלבד .1 תכנית התערבות 

 תנאים נוספים יפורסמו במסגרת קול קורא ייעודי .2
לפי הפרסום בקול 

 קורא
קול קורא 

 2יפורסם ברבעון 

יון לימ 1עד 
 ש"ח

תמיכה 
במטפלים 

 עיקריים
 תכנית התערבות

 סיוע יינתן לרשויות מקומיות בלבד .1
 נוספים יפורסמו במסגרת קול קורא ייעודיתנאים  .2

לפי הפרסום בקול 
 קורא

קול קורא 
 1פורסם ברבעון 

- 

סיוע 
ברכישת 

מתקני 
פנאי 

 טיפוליים

 הצטיידות
באמצעות עמותת  סיוע יינתן לרכישת מתקני פנאי .1

 מילבת למרכזי יום
 תנאים נוספים יפורסמו במסגרת קול קורא ייעודי .2

לפי הפרסום בקול 
 קורא

קורא  קול
 1פורסם ברבעון 

 ₪  200,000עד 

 

שיקבלו תמיכה במסגרת המיזם.הסכומים להלן מתייחסים לסך הסיוע הכולל לכלל הפרויקטים   *
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 אודות קרן מפעלים מיוחדים
 

לגופים ציבוריים ופרטיים לפתח שירותים חברתיים בעלי מרכיב ניסיוני מסייעת  הקרן למפעלים מיוחדים

בסיכון: משפחות בעוני ובאבטלה, קשישים, אנשים עם  כאלה המוגדרות רובן ,וחדשני במגוון תחומים ואוכלוסיות

פיתוח סיכון חברתית" המעניקה ידע וניסיון מקצועי ב-צרכים מיוחדים ועוד. הקרן רואה את פעילותה כ"קרן הון

בהתאם לייעודה, הקרן פועלת רבות . המחקריתהערכה השירותי רווחה, משתתפת במימון השירות ובמימון 

פעילותה של הקרן מעוגנת במיזמים משותפים עם משרדי ממשלה לפיתוח ושדרוג שירותים חברתיים חדשניים. 

 מנהלת ידי על שאושר תקנון פי לע פועלת , והיא36, סעיף 1995 – ה"תשנ (משולב נוסח) הלאומי הביטוח בחוק

  .המוסד מועצת וועדות עם בהתייעצות המוסד

בשנים האחרונות עסקה הקרן בעיקר בתחומים של שילוב אוכלוסיות מוחלשות בהשכלה ובתעסוקה, פיתוח מענים 

מוגבלויות, פיתוח לילדים וצעירים לקויי למידה ועם בעיות קשב וריכוז, קידום פעילות גופנית בקרב אנשים עם 

מסגרות ייחודיות לנפגעי נפש והקמת פארקים מותאמים לילדים עם מוגבלויות מגוונות. בתחום השילוב בתעסוקה 

מודרות, ובכלל זה תכניות לשילוב נשים  קבוצות בקרב תעסוקה לקידום האחרונות תכניות בשנים יזמה הקרן

החופשי,  בשוק בעבודה מבוגרים , תכניות לשילוב(35-20 ניב)בתעסוקה  בסיכון צעירים בתעסוקה, תכניות לשילוב

השנים האחרונות  4-וכן תכניות ייעודיות לשילוב חרדים בתעסוקה. בתחום השילוב בהשכלה, שותפה הקרן ב

לפיתוח ולקידום של מיזם לשילוב סטודנטים עם מוגבלות בהשכלה הגבוהה )מיזם "מהפכה בהשכלה הגבוהה"(. 

 מהמוסדות להשכלה הגבוהה המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.   70% -ם מקיף כנכון להיום, המיז

מיזם לפיתוח תכניות קהילתיות להפגת וצמצום  :קידמה הקרן את המיזמים והתכניות הבאות 2015בשנת 

ה הקמה והפעלבדידות בקרב זקנים, מיזם להגברת העיסוק בפעילות גופנית בקרב אוכלוסיות עם מוגבלות, מיזם 

מתחמים משלבים בפארקים עירוניים במספר ישובים, הקמת מרכזים עירוניים ואזוריים לילדים ובני נוער  של

עם הקרן ) הבניית מודל עיר נגישה( וספייס שפותח באוסטרליה-ע"פ מודל ההד) הסובלים מבעיות רגשיות ונפשיות

יבורי העירוני באמצעות הקמת מרכז דגם ארצי להנגשת המרחב הצ להוות (, שמטרתולפיתוח שירותים לנכים

רסמה הקרן כמו כן פ ורי נגישות והנגשת שירותי ציבור.הדרכה ולימוד לאנשי מקצוע ולציבור הרחב בתחום סיד

 נמצאות בשלבי מיון ראשוניים,תכניות ה 150-קול קורא כללי להגשת תכניות חדשניות שבמסגרתו התקבלו כ

 יזמים חברתיים בשיתוף הג'וינט.מממה לחופיתוח מקצועי להקמת והחלה בתכנון 

  –הקרן תעסוק בתחומים הבאים  2016בשנת 

 .(בשיתוף הג'וינט )מיזם אגפי מיזמים חברתייםהקמת חממה ל .1

  המעסיקים אוכלוסיות מוחלשות. עסקים חברתיים .2

 עיר נגישה. מסגרת תכניתהנגשת המרחב הציבורי לאנשים עם מוגבלויות ב .3

  .מיצוי זכויות בקרב אוכלוסיות מוחלשותו עובדים עניים ומשפחות בעוני פיתוח חדשני בתחומים .4

 ספייס לשיקום נפשי של ילדים ובני נוער.-המשך הפעלה והרחבת מודל ההד .5

 פיתוח תכניות לשילוב בתעסוקה של צעירים עם לקויות למידה. .6

נכותיים -הקמת מרכזי תמיכה רב - המשך פיתוח והפעלה של מיזם "מהפכה בהשכלה הגבוהה" .7

 .במסגרות ללימודים גבוהים שאינם אקדמיים ובמסגרות להנדסאים - לסטודנטים עם מוגבלות

 המשך הפעלה של תכניות לקידום תעסוקה בקרב מבוגרים. .8

 ביתיים. חוץ במוסדות נוער ובני ילדים בקרב משפחה קשרי פיתוח תכנית לחיזוק .9
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 תכנון קול קורא בנושא העצמת נשים ונערות בסיכון. .10

 הבדואי. במגזר חירום למצבי הפעלה ופיתוח של תכנית היערכות .11

 .בזקנים תחומיים-רב קהילתיים כמטפלים הפעלה ופיתוח מסלול להכשרת חיילים משוחררים .12

 אשל להפגת בדידות בקרב זקנים.-תכניות שאושרו במסגרת המיזם המשותף עם ג'וינט עלתהפ .13

 בקרב נפגעי נפש. תכנון ופיתוח של תכניות לקידום פעילות גופנית .14

 בחינת הטמעה של תכנית לסגירת הפער הדיגיטאלי בקרב אנשים עם מוגבלויות. .15

 

 

 moray@nioi.gov.il -: גב' שרית מוראי מנהלת קרן מפעלים מיוחדים
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  *קרן מפעלים מיוחדים - 2116-ב מיזמים בהם ניתן להגיש בקשות לסיוע 
 

מועדי הגשת  עדיפויות פעולהם ועקרונות תנאי סוג סיוע מיזם תחום
 בקשה

אומדן 
 **תקציבי

 - עסקים חברתיים תעסוקה

. סיוע יינתן לבקשות שיוגשו במסלול הגשה ייחודי דרך קרנות "יוזמה 1
 ודואליס IVNחברתית" בניהול 

אנשים  -. סיוע יינתן לעסקים חברתיים המעסיקים אוכלוסיות מוחלשות 2
מוגבלויות, בני נוער וצעירים בסיכון, מכורים לשעבר, אסירים עם 

בתכנית הכשרה  – משוחררים, הורה יחיד, קשישים, מובטלים כרוניים
ת העסקה קבועה עם תכנית הכנה לתעסוקה נורמטיבית או בתכניבמקצועית, 

 תמיכה מקצועית
  יינתן לעמותות, חל"צ וחברות בע"מ. סיוע 3
נקבעו מטרות  יהןשבתקנונ יינתן בכפוף לכך חל"צלאו  ותעמות. סיוע ל4

 ,מטרות חברתיות תגשמפעילות עסקית שנועדה לה ושהן מקיימות תוחברתי
 וזאת מתוך שאיפה לרווח אך לא למקסום רווח

מכוונת למימוש מטרות  ןשפעילות יינתן בכפוף לכך בע"מ . סיוע לחברות5
למקסום רווח ואשר ת לרווח אך לא והשואפן, חברתיות שנקבעו בתקנו

 מהרווחים הניתנים לחלוקה 50%-של יותר מ החלוק יםמגביל יהןתקנונ
שכר  . סיוע יינתן רק לעסקים חברתיים המעניקים לעובדים בתכניות6

 ותנאי העסקה זהים לכלל המועסקים בעסק (לפחות)מינימום 
של ו IVNתנאים נוספים למתן סיוע מפורטים באתרי האינטרנט של . 7

 דואליס

 לפי הפרסומים
של קרנות 

"יוזמה 
חברתית" בניהול 

IVN דואליסו 

ידע בהתאם למ
פורסם ע"י המ

IVN דואליסו  
 

- 

 

שירותים 
 חדשניים

 

חממה למיזמים 
 חברתיים

סיוע יינתן ליוזמות חדשניות שיוגשו במסלול הגשה ייחודי לחממה )בשיתוף  -
 ג'וינט ישראל(, ע"פ פרמטרים שיפורסמו בקול קורא ייעודי

לפי הפרסום 
 בקול קורא

למידע  בהתאם
 שיפורסם בהמשך

 ₪ מיליון  6-כ

תכניות חדשניות 
לאוכלוסיות 

 מיוחדות

תכנית 
 ניסיונית

וחדות שיוגדרו סיוע יינתן לתכנית חדשניות המיועדות לאוכלוסיות מי. 1 .1
 בקול קורא הייעודי

 תנאים נוספים יפורטו במסגרת הקול קורא הייעודי. 2 .2

לפי הפרסום 
 בקול קורא

קול קורא יפורסם 
  4ברבעון 

 ₪ מיליון  4

תכניות חדשניות 
 לצעירות בסיכון

תכנית 
 ניסיונית

 ניות חדשניות עבור צעירות בסיכוןסיוע יינתן לתכ. 1 .1

 תנאים נוספים יפורטו במסגרת הקול קורא הייעודי. 2 .2
לפי הפרסום 

 בקול קורא
קול קורא יפורסם 

 3ברבעון 
 ₪ מיליון  3.5-כ

  
לפיתוח שירותים חדשניים שאינם מופיעים ברשימת המיזמים יטופלו בהתאם למדיניות הקרן וסדרי העדיפויות שלהבקשות  *  

שיקבלו תמיכה במסגרת המיזם ל התכניותהסכומים להלן מתייחסים לסך הסיוע הכולל לכל**   

http://ivn.org.il/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%9F-ivn-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-2/
http://www.dualis.org.il/yozma
http://www.dualis.org.il/yozma
http://ivn.org.il/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%9F-ivn-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-2/
http://ivn.org.il/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%9F-ivn-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-2/
http://www.dualis.org.il/yozma
http://ivn.org.il/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%9F-ivn-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-2/
http://ivn.org.il/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%9F-ivn-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-2/
http://www.dualis.org.il/yozma
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 אודות הקרן לילדים ובני נוער בסיכון
 

, לקדם את הטיפול בילדים ובני נוער בסיכון שטרם 2004פועלת החל משנת  הקרן לילדים ובני נוער בסיכון

שנים הנמצאים בסיכון בשל הזנחה, התעללות, אלימות ופגיעה מינית, לרבות ילדים ובני נוער שעברו  18מלאו להם 

על החוק, משתמשים בסמים או חשופים לתנאי חיים מסכנים. במקרים מיוחדים, פועלת הקרן גם בקרב 

(. פעילותה של הקרן מכוונת לפיתוח והטמעת מודלים ותוכניות מערכתיות 23לוסיית הצעירים בסיכון )עד גיל אוכ

 בהתאם לצרכים של אוכלוסיית היעד. 

הקרן בעשייתה מהווה זרוע ארוכה של המוסד לביטוח לאומי, ופועלת להשקעה חברתית בצמצום פערים חברתיים, 

ל ילדים ונוער בסיכון כאזרחים יצרניים ותורמים, נטולי תלות בגמלאות היחלצות מעוני ושילובם העתידי ש

המוסד. לקרן שיתופי פעולה משמעותיים עם משרדי הרווחה, החינוך, הבריאות, הקליטה והכלכלה, כמו גם 

 מיזמים משותפים עם קרנות פרטיות, ארגונים ציבוריים וארגונים עסקיים.

 פי על פועלת והיא, 74 סעיף, 1995 – ה"תשנ(, משולב נוסח) - הלאומי חהביטו פעילותה של הקרן מעוגנת בחוק

 .המוסד מועצת וועדות עם בהתייעצות המוסד מנהלת ידי על שאושר תקנון

מיזם "עתיד בטוח" לפיתוח מסוגלות תעסוקתית בקרב בני נוער בסיכון המשיכה הקרן לפתח את  2015בשנת 

מודל ייחודי המיועד לבני נוער עם מוגבלות. כמו כן,  וח והתאמתפיתהחלה בוהרחיבה אותו ליישובים נוספים, וכן 

פעלה הקרן בתחום זה במסגרת מיזם "ניצוץ לעתיד בטוח" למתן ליווי והכנה לתעסוקה ולחיים עצמאיים לצעירים 

תוח בשירות אזרחי וצבאי. בשנה זו, הקרן המשיכה לעסוק גם במיזם משותף עם קרן רש"י ומשרד הרווחה לפי

מודל התערבות לילדים במצבי הזנחה ובני משפחותיהם. בנוסף, החלה הקרן לעסוק בהבניית מודל התערבות 

 יישובי לקידום והעצמת בני נוער יוצאי אתיופיה בקצה הרצף. 

 בתחומים הבאים:  הקרן תעסוק 2016בשנת 

ן, בדגש על המגזר הערבי, הטמעת מודל "עתיד בטוח" להקניית מסוגלות תעסוקתית בקרב בני נוער בסיכו .1

  קרב בני נוער וצעירים עם מוגבלות.וב

 .אזרחי-בשירות צבאי ובשירות לאומיהכנה לתעסוקה ולחיים עצמאים וליווי של צעירים בסיכון  .2

 ילדים ובני נוער יוצאי אתיופיה בקצה הרצף. .3

 יישובים חדשים. 6-הרחבה ל –משפחות בהזנחה ובעוני  .4

 אלימות ברשתות החברתיות. .5

 תכניות חדשניות לילדים ובני נוער בסיכון. .6

 עסקים חברתיים המעסיקים בני נוער בסיכון. .7

 פיתוח חממה למיזמים חברתיים. .8

 משפחות החיות בעוני. .9

 

 
 

dorlee@nioi.gov.il -גב' דורלי לבנסארט  :מנהלת הקרן לילדים ונוער בסיכון
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  קרן ילדים ונוער בסיכון - *2116-ב מיזמים בהם ניתן להגיש בקשות לסיוע 
 

מועדי הגשת  עדיפויות פעולהם ועקרונות תנאי סוג סיוע מיזם תחום
 בקשה

אומדן 
 **תקציבי

 אלימות
אלימות 

ות ברשת
 החברתיות

תכנית 
קול קורא יפורסם  לפי הפרסום בקול קורא לפי הפרסום בקול קורא התערבות

 1ברבעון 

 ₪ מיליון  1.5-כ

 

 עוני
משפחות 

החיות 
 בעוני

תכנית 
 לפי הפרסום בקול קורא לפי הפרסום בקול קורא התערבות

קול קורא יפורסם 
 4ברבעון 

 ₪ מיליון  5-כ

 

ונבדקים תחומי תוכן  (R.F.Iמהציבור )הקרן נמצאת בימים אלו בעיצומו של תהליך למידה אסטרטגי במסגרתו נערכה פנייה לקבלת רעיונות  *

לאחר מיצוי התהליך האסטרטגי עתידה הקרן לפרסם קול קורא בנושא נוסף  ון בהם נדרש פיתוח מודלים חדשים.בתחומי ילדים ונוער בסיכ

 ₪(.מיליון  3-כ – קוראלקול  )אומדן תקציבי 3ברבעון 

 שיקבלו תמיכה במסגרת המיזם. תל התכניוהסכומים להלן מתייחסים לסך הסיוע הכולל לכל** 

 המפורסמים לציבור. יובהר כי ניתן להפנות בקשות לקרן רק כמענה לקולות קוראים
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 אודות קרן מנוף
 

 מימון -והגהות  הבטיחות להגברת תכניות ולעידוד בעבודה תאונות למניעת פעולות למימון מיועדת מנוף קרן

 בטיחות אמצעי ושיפור פיתוח; במפעלים מסקנותיהם ויישום בעבודה והגהות הבטיחות בתחום מחקרים

בטיחות  אמצעי ברכישת וסיוע; עבודה במקומות בטיחותיים ומפגעים מקצועיים סיכונים איתור; חדשניים

 - הלאומי הביטוח בחוק מעוגנת הקרן של פעילותה .ופרסום הסברה ובמבצעי הסברה והדרכה בפעולות, חדשניים

, והיא פועלת על פי התקנות הנלוות לחוק ועל פי התקנון שאושר על ידי  149, סעיף 1995 – ה"תשנ(, משולב נוסח)

 מנהלת המוסד. 

ום בטיחות בעבודה, עסקה הקרן בקידום בטיחות ובריאות בחקלאות, במניעת חשיפה לרעש, בקיד 2015ת בשנ

 בסיוע להכנת התקנות החדשות בנושא בטיחות בעבודה ובקידום בריאות העובד.

 הקרן תעסוק בתחומים הבאים:  2016בשנת 

 מחקרים בנושא בטיחות וגיהות בעבודה .1

 סקרי סיכונים במקומות עבודה למיפוי, הערכת ומציאת פתרונות לסיכונים קיימים ועתידיים .2

לקידום בטיחות בעבודה וסיוע ברכישת אמצעים טכנולוגיים למקומות  דשותח פיתוח טכנולוגיות .3

 עבודה.

 מבצעי הסברה ארציים להעלאת המודעות לבטיחות וגיהות בעבודה .4

 הדרכות, כנסים, סדנאות ופיתוח אמצעי הדרכה להעלאת המודעות לבטיחות וגיהות בעבודה .5

 חינוך לבטיחות ובריאות בעבודה. .6

 מניעת חשיפה לרעש .7

 מניעת חשיפה לסליקה .8

 מניעת חשיפה עורית לחומרים מסוכנים .9

 מניעת יושבנות .10

 

 

 rinabo@nioi.gov.il -: גב' רינה בודנקין מנהלת קרן מנוף
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 קרן מנוף  - 2116-ב מיזמים בהם ניתן להגיש בקשות לסיוע 

 
הגשת מועדי  עדיפויות פעולהם ועקרונות תנאי סוג סיוע מיזם תחום

 בקשה
אומדן 

 *תקציבי
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בטיחות 
 בעבודה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מחקר יישומי,  מחקרים
 מחקר מלווה

 .סיוע יינתן רק עבור מחקרים בתחום בטיחות וגיהות בעבודה. 1
סיוע יינתן רק למחקרים לגיבוש המלצות למניעת או צמצום . 2

לפיתוח או שיפור של אמצעים, תאונות עבודה ולמחקרים 
מכשירים ואביזרים המיועדים להגברת הבטיחות והגהות במקום 

לרבות מחקרים העורכים הפעלה ניסיונית במפעל לבחינת ) העבודה
 (המלצות ופיתוחים של מחקרים קודמים

סיוע יינתן רק למחקרים שמסקנותיהם ניתנות ליישום רחב . 3
יוע למחקר המכוון לפתור בעיה לא יינתן ס) במקומות עבודה רבים

 (נקודתית של מקום עבודה

 כל השנה 

- 

סקר 
 סיכונים

 סקר סיכונים
סיוע יינתן רק לסקירה, מיפוי והערכה של סיכונים קיימים 
ועתידיים במקומות עבודה, הצעת פתרונות להסרת הסיכונים 

 האמורים ויישום הפתרונות המוצעים
 כל השנה 

- 

 טכנולוגיה
טכנולוגי מו"פ 

ורכישת אמצעים 
 טכנולוגיים

סיוע ברכישת אמצעים לשיפור הבטיחות בעבודה יינתן לרכישת . 1
אמצעים, מכשירים ואביזרים חדשניים העשויים לתרום להגברת 

לרבות התקנתם של אמצעים ) הבטיחות והגהות במקום העבודה
 (אלו

 ואביזריםלא יינתן סיוע ברכישת ובהתקנת אמצעים, מכשירים . 2
 שהמעסיק חייב להתקינם על פי דין

ים לא שיעור הסיוע לפיתוח ולרכישת אמצעים, מכשירים ואביזר. 3
 מהעלות הכוללת 50%יעלה על 

 כל השנה 

- 

מבצעי 
הסברה 
 ארציים

 פעולות הסברה

עבור קיום מבצעי הסברה ארציים באמצעי  רק סיוע יינתן. 1
תוח תקשורת ההמונים ובדרכי פרסום אחרות, המיועדים לפי

 מודעות לבטיחות וגהות בעבודה
סיוע בקיום מבצעי הסברה ארציים יינתן רק כאשר הפעולה . 2

מבוצעת בשיתוף עם הגורמים הציבוריים הממונים על התחום 
ת או לפרסם זו בכדי לשר נושא מבצע ההסברה, וכאשר אין בפעולה

 מעסיק או מוצר מסויים

 כל השנה 

- 
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הגשת מועדי  עדיפויות פעולהם ועקרונות תנאי סוג סיוע מיזם תחום
 בקשה

אומדן 
 *תקציבי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בטיחות 
 בעבודה

הדרכות 
 במפעל

 הכשרות והדרכות

סיוע עבור הדרכות במפעל יינתן רק למקום עבודה שמועסקים בו 
עובדים ומקום  50-150עובדים, או שמועסקים בו  50-פחות מ

העבודה ייעד מתקציבו בשנת המס שבה תקוים הפעולה המוצעת 
סכומים למימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה שאינם פחותים 

המס שקדמה  מהסכומים שצויינו בבקשה שהגיש, וכן שבשנת
לשנה שבה תקוים הפעולה המוצעת היו כלל הוצאות המעביד 
לפעולות בטיחות וגיהות באותו מקום עבודה, כפליים או יותר 
מהסכום שצויין בבקשה למימון, ופרטים אלה אושרו בידי רואה 

ב לפקודת 236חשבון או יועץ מס הרשום בפנקס כמשמעותו בסעיף 
 מס הכנסה

 כל השנה 

- 

הדרכה 
-וכנסים רב

 מפעליים
 הכשרות והדרכות

 מפעליים יינתן רק לבקשות -. סיוע עבור הדרכות וכנסים רב1 
 ומות העבודה עבורם מיועדת ההדרכהשיוגשו ע"י גופים שאינם מק

 50%מפעליים לא יעלה על -שיעור הסיוע להדרכה וכנסים רב. 2
 כהמהעלות הכוללת של ההדר

 כל השנה 

- 

סדנאות 
ואמצעי 

הדרכה רב 
 מפעליים

 הכשרות והדרכות

סדנאות ואמצעי סיוע לסדנאות ואמצעי הדרכה יינתן רק עבור . 1
  מפעליים-הדרכה רב

סיוע למימון סדנאות ואמצעי הדרכה לפיתוח תודעת הבטיחות . 2
 חודשים 24ים ועובדים לא יעלה על והגיהות בעבודה בקרב מעסיק

 כל השנה 

- 

מניעת 
חשיפה 

 לרעש

 טכנולוגימו"פ 
והכשרות 
 והדרכות

קול קורא  לפי הפרסום בקול קורא לפי הפרסום בקול קורא
 2יפורסם ברבעון 

 ₪מיליון  2
 

מניעת 
חשיפה 
 לסליקה

מו"פ טכנולוגי 
הכשרות ו

 והדרכות
קול קורא  לפי הפרסום בקול קורא לפי הפרסום בקול קורא

 1יפורסם ברבעון 

 ₪ מיליון  2

מניעת 
חשיפה 

עורית 
לחומרים 
 מסוכנים

מו"פ טכנולוגי  
הכשרות ו

 והדרכות
 לפי הפרסום בקול קורא לפי הפרסום בקול קורא

קול קורא 
 2יפורסם ברבעון 

 ₪מיליון 
 

מניעת 
 יושבנות

קול קורא  לפי הפרסום בקול קורא לפי הפרסום בקול קורא מו"פ טכנולוגי   
 2יפורסם ברבעון 

 ₪ מיליון   0.5

 

 שיקבלו תמיכה במסגרת המיזם. ל הפרוייקטיםמתייחסים לסך הסיוע הכולל לכלהסכומים להלן * 


