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הצטיידות לאבזור והתאמת רכבים להסעת קשישים מוגבלים

קרן סיעוד מזמינה רשויות מקומיות ועמותות המפעילות מרכזי יום לקשישים להגיש בקשות להצטיידות הנדרשת
לאבזור והתאמת רכבים להסעת אנשים אלה.
בקשות לסיוע יש להגיש על גבי טופס הבקשה ,בצירוף כלל המסמכים הנדרשים ובהדפסה בלבד .הקרן תערוך
בדיקה ראשונית לבקשות לבחינת עמידה בתנאי הסף .בקשות שיעמדו בתנאי הסף ייבדקו לאור מימדים להערכת
איכות הבקשה וסדרי העדיפויות שקבעה הקרן .בהתאם לתהליך ההערכה ,סיוע יינתן לבקשות עד לניצול התקציבי של
הקרן.
להלן מפורטים  )1( -רקע ,רציונל ,אוכלוסיות יעד ומטרות )2( ,גובה הסיוע )3( ,תנאי סף )4( ,עדיפויות )5( ,דרישות
נוספות )6( ,תהליך הטיפול והערכת הבקשות )7( ,אופן הגשת הבקשה )8( ,יצירת קשר

 .1רקע ,רציונל ,אוכלוסיית יעד ומטרות
מגבלות ביכולת התנועה וההתניידות הן אחד החסמים המשמעותיים ביותר העומדים בפני שילוב קשישים
מוגבלים בקהילה בפעילויות שונות בתחומי התעסוקה ,הספורט והפנאי .כאשר נדרשת מהקשיש התניידות
למרחק רב ,המצריך נסיעה ולא הליכה רגילה ,יש צורך להתאים רכבי הסעה להסעת קשישים מוגבלים.
על מנת לתת מענה לכך ,מסייעת הקרן במימון אבזור והתאמת רכבי הסעה עבור קשישים לעמותות המפעילות
מרכזי יום לקשישים .פעולה זו הינה אחת מני רבות מהפעולות שמקדמת הקרן לטובת קידום השילוב של קשישים
מוגבלים בקהילה ובכל תחומי החיים.
לפעילות הקרנות בתחום אבזור והתאמת רכבי הסעה לקשישים מוגבלים מטרה מרכזית אחת – להגדיל את מספר
מקומות ההסעה לקשישים ,וזאת על מנת להגביר את שילובם בפעילויות השונות במרכזי היום לקשישים.
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 .2גובה הסיוע
רף הסיוע של הקרן לסיוע בהצטיידות לאבזור והתאמת רכבים להסעת קשישים מוגבלים הינו כדלהלן:
-

רכב בעל  2מושבים לפחות ו 2-4-מקומות לכיסאות גלגלים :עד  ,₪ 84,000או  75%מעלות הפרויקט,
לפי הנמוך מבניהם

-

רכב בעל  2מושבים לפחות ו 5-מקומות לכיסאות גלגלים :עד  ,₪ 88,500או  75%מעלות הפרויקט ,לפי
הנמוך מבניהם

-

רכב בעל  2מושבים לפחות ו 6-מקומות לכיסאות גלגלים :עד  ,₪ 92,250או  75%מעלות הפרויקט ,לפי
הנמוך מבניהם

סכומים אלו מבוססים על אומדנים שביצעה הקרן לעלות אבזור רכב להסעת קשישים מוגבלים.
המוסד רשאי בכל עת לשנות את רף הסיוע לפרויקטים בכפוף לאישור הוועדות המוסמכות במוסד.
יודגש כי ניתן להגיש בקשה לסיוע ליותר מרכב אחד ,בבקשות נפרדות (בשנים קלנדריות שונות).
יובהר כי כל הסכומים לעיל כוללים מע"מ.
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 .3תנאי סף*
א .מתן הסיוע מותנה בכך שמגיש הבקשה הינו ארגון המאוגד כחוק בלבד ,העומד בתנאים הבאים –
-

מוסד ציבור (עמותה ,חל"צ ,הקדש ,אגודה עותומאנית וכיוצא בזה) המחזיק באישור ניהול תקין ,בעל
שנתיים ניסיון בתחום הבקשה

-

רשות מקומית

ב .יינתן סיוע רק לבקשה לסיוע בהצטיידות לאבזור והתאמת רכבי הסעת קשישים מוגבלים עבור עמותה
המפעילה מרכז יום לקשיש
ג .לא יינתן סיוע לבקשה לסיוע המתחייב מכוח חוק או תקנה
ד .סיוע יינתן רק עבור אבזור והתאמת רכבי הסעת קשישים בהם  2מושבים לפחות ו 2-מקומות לכיסאות
גלגלים לפחות
ה .סיוע יינתן אך ורק עבור מרכז יום שלא קיבל סיוע עבור אבזור והתאמת רכבים בשנה הקלנדרית הנוכחית
ו.

סיוע באבזור והתאמת רכבים יינתן עבור רכב חדש המגדיל את מספר הרכבים של מרכז היום המותאמים
להסעת קשישים ,או עבור חידוש התאמות בתנאי שחלפו  5שנים לפחות מאז אבזור והתאמת הרכב

ז .סיוע לרכב הסעות הנמצא בבעלות קבלן הסעות הנותן שירות למרכז יום יינתן רק בכפוף להצגת הסכם
חתום בין מגיש הבקשה לקבלן ,ולהתחייבות בכתב של הקבלן לעמוד בהסכם שייחתם מול ביטוח לאומי
ח .יש לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמך 'תנאים ועקרונות פעולה'
*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.

 .4עדיפויות
תינתן עדיפות עבור –
א .מרכז יום הפועל ביישובי פריפריה חברתית ע"פ המדד החברתי-כלכלי לרשויות מקומיות של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (אשכולות  ,)1-4ביישובי פריפריה גיאוגרפית ע"פ מדד הפריפריאליות לרשויות
מקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (אשכולות  )1-6או באזורי קו עימות ע"פ הגדרת משרד
הביטחון
ב .מרכז יום המיועד למגזר החרדי ,הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי
ג .מרכז יום שלא קיבל סיוע בעבר עבור התאמות ואבזור לרכב
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 .5דרישות נוספות
א .נדרשת התחייבות להפעלת המסגרת לאורך זמן (בהתאם לגובה הסיוע  -ראה טבלת התחייבות להפעלת
המסגרת לאורך זמן בהתאם לגובה הסיוע ).
ב .נדרש להגיש מפרט גימור הרכב (מפרט מיבואן הרכב המכיל תיאור האביזרים).
ג .נדרש להגיש לפחות  2הצעות מחיר ממתקינים מורשים שונים ,אשר יכללו פירוט האביזרים והמתקנים
הנדרשים להתקנה ברכב לצורך התאמתו להסעת קשישים ,כולל עלויות.
ד .נדרשת התחייבות הגוף המפעיל לתחזוקת האביזרים השונים ושמירה על תקינות הרכב ובטיחותו.
ה .נדרשת התחייבות הגוף המפעיל להשתמש ברכב אך ורק להסעת אוכלוסיית קשישים ולתת עדיפות
לשעות הפעלת מרכז היום.
ו.

בסיום התקנת ההתאמות יידרש הגוף המפעיל להעביר אל המוסד לביטוח לאומי את המסמכים הבאים:
-

מפרט התקנה – אישור ממתקין הרכב ,המפרט את האביזרים והמתקנים שהותקנו בפועל ברכב,
כולל מספר המקומות שהוקצו לכיסאות גלגלים

-

העתק אישור – צילום אישור מכון התקנים/הטכניון כי הרכב נבדק ונמצא עומד כנדרש ,כפי תקן
משרד התחבורה

-

העתק רישוי – צילום של רישוי הרכב ממשרד התחבורה ואישורו כרכב הסעת נכים (בהתאם למפרט
ההתקנה)

 .6תהליך הטיפול והערכת הבקשות
א.

הבקשות שיוגשו ייבדקו ע"י נציגי הקרן לפי סדר הגעתן ובהתאם לסדרי העדיפויות שקבעה הקרן (ראה לעיל

סעיף .)4
ב.

הבקשות יעברו בדיקה ראשונית לבחינת עמידה בתנאי הסף.

ג.

בקשות שיעברו את תנאי הסף ייבדקו על פי סדרי העדיפויות של הקרן ובהתאם למימדי הערכה להערכת
איכות הבקשה –

ד.

-

הצורך בתכנית

-

אוכלוסיית היעד והיקף פעילות

-

יישומיות

-

היתכנות ויכולת הרחבה

-

יכולת הארגון לתמוך בתכנית (בהיבטים מקצועיים וכלכליים)

סיוע יינתן לבקשות בשלות העומדות בתנאי הסף ,ובהתחשב באיכות הבקשות ובסדרי העדיפויות ,ועד לניצול
המלא של התקציב השנתי של הקרן.

ה.

מתן הסיוע מותנה באישור וועדות המוסד לביטוח הלאומי ואישור שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר
האוצר.
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ו.

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

יובהר כי המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל ו/או לממן כל בקשה שהיא

 .7אופן הגשת הבקשה
בקשות יש להגיש על גבי טופס הבקשה ,בצירוף כלל המסמכים הנדרשים ובהדפסה בלבד .בקשות בכתב יד לא
תתקבלנה.
את הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,יש להעביר לקרן באחת מהדרכים הבאות:
-

בדואר אלקטרוני לכתובתgalitz@nioi.gov.il :

-

בדואר רשום אל הגב' גלית זזון ,קרן סיעוד ,המוסד לביטוח לאומי ,שד' וייצמן  ,13ירושלים 91909

-

במסירה ידנית  -לכתובת :המוסד לביטוח לאומי ,בניין וולפסון ,רחוב דיסקין  9א ירושלים ,קומה .4

ניתן להגיש את הבקשות לאורך כל השנה.
לא ייבדקו בקשות שיגיעו לאחר המועד שקבעה הקרן ,בקשות שהוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים ,בקשות
חסרות שאינן כוללות את כל הסעיפים הנדרשים בטופס הבקשה או בקשות שהתקציב שהוצע בהן גבוה מרף
הסיוע שקבעה הקרן

 .8יצירת קשר
לרשות המגישים ולכל שאלה מקצועית או טכנית ניתן לפנות לגב' גלית זזון ,רכזת פרויקטים בקרן סיעוד בכתובת
המייל.galitz@nioi.gov.il :
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