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סיוע להתאמה של בתים סיעודיים קול קורא ללהנדון : תשובות לשאלות הבהרה 

 של משרד הבריאות 2016בקיבוצים ובמושבים לפרוגרמת 

 
 

 הנדון:קול קורא ל הפונים בנוגעתשובות המוסד לביטוח לאומי לשאלות להלן 

 
 
מספר 

 שאלה
 תשובה השאלה

האם ניתן להגיש בקשה לסיוע על אף שערכנו שיפוץ   .1

בהתקנת  2012וקיבלנו סיוע מהקרן בשנת  2015בשנת 

 ?לריםקספרינ

ניתן להגיש בקשה אולם ברצוננו להבהיר שתינתן 

 .קיבלו בעבר סיוע מהקרןעדיפות לבקשות שלא 

 

עם הקרן לפני הגשת הבקשה  לתאם פגישההאם ניתן   .2

 לסיוע?

 

ת לפני הגשעם הקרן לא ניתן לתאם פגישה 

יש שאלות בנושאים שונים ש במידההבקשה. 

ת הבהרה ובנוגע לקול קורא, ניתן להעביר שאל

 בהתאם לפרטים בקול קורא.

טפסים יש לצרף מסמכים ולמלא  - 5בעמוד מספר   .3

יבויות לא יונוסח ההתח הטפסים . בויותיוהתחי

כדי שנוכל לאתר סם ילהכנ יםמבקש נמצאים באתר.

 .להגיש את הבקשה על פי דרישתכם

 

פסי ושיש להעביר טבקול קורא מצוין ש במידה

שלא מופיעים ו/או כל מסמך אחר,  התחייבויות

, כמסמכים נלווים לקול קוראבאתר האינטרנט 

את לבד לנסח מגיש הבקשה גוף העל 

מים כנדרש חתון לקרן להעבירות יוההתחייבו

 ם.יע"י הגופים הרלוונטי

משפטי של קיבוצים הוא אגודה שיתופית, המעמד ה  .4

 אין אופציה כזאת בטופס.

 אגודה שיתופית. - אנא הוסיפו בכתב יד

בנוגע לארגון המבקש והיקף המחזור, האם לציין את   .5

הקיבוץ? אותה ישות משפטית המגישה? כי היקף 

 לא רלוונטי כל כך. הסיעודיבית ההמחזור של 

הבית הסיעודי מתנהל כענף עצמאי יש ו במידה

קף המחזור של הענף של הבית יהלהגיש את 

מנוהל כענף הבית הסיעודי לא ו במידה .הסיעודי

את נתוני המחזור של הקיבוץ  להגישיש  ,עצמאי

 ענף שמנוהל עצמאית. כולו ולציין שאין זה 

הצטיידות )מיטות, יש לפרט בנפרד את ההאם   .6

 פיזיותרפיה, מעלון(?

 הצטיידות יש לפרט בנפרד.את ה

במהלך יהיה לוח הזמנים לאישור להערכתנו,  ? הסיועמהו לוח הזמנים המשוער לאישור/אי אישור    .7

הגשה , )תהליך תיעדוף הבקשות 2017שנת 

  (.רב לוקח זמןוהדיונים בהן ועדות ול
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מספר 

 שאלה
 תשובה השאלה

מהו לוח הזמנים להגשת תכניות מפורטות? האם יש   .8

 לצרף כתב כמויות בשלב הנוכחי?

, כתב כמויות מפורט בשלב זהלהגיש אין צורך 

 .אולם נדרש להגיש אומדני עלות

במידה כיצד להתייחס לסעיף בבקשה האומר: "   .9

השנים  10 -והארגון הגיש בקשה לאגף הקרנות ב

האחרונות, נא ציינו את שנת ההגשה, את הקרן אליה 

 :הוגשה הבקשה ועבור איזה פרויקט"

. האם סיוע מוועדת התביעות נחשב כסיוע מהקרנות? 1

שנה וזכתה  11. כיצד מתייחסים לבניה שבוצעה לפני 2 

נים האם היא ש 9לסיוע רק אחרי שנתיים, קרי לפני 

 שנים? 10נחשבת לסיוע לפני 

נחשב סיוע  לאסיוע מוועדת התביעות   .1

מהקרנות. ועדת התביעות אינה קרן של 

 המוסד לביטוח לאומי.

השנים הינו מתאריך התשלום  10מניין   .2

האחרון ששולם לארגון ע"י הביטוח הלאומי,  

 המעיד על סיום ביצוע פרויקט.

       

 מקבלי קוד ממשרד הבריאות.הכוונה למספר  ?"אחוז דיירים ברשימה ציבורית" -מה הכוונה ל   .10

ביישוב קיים בית סיעודי ויש כוונה להתאים ולהרחיב   .11

 2אותו מאוד דהיינו להקים בית סיעודי שיכלול 

מחלקות )מחלקה סיעודית רגילה ומחלקה לתשושי 

נפש(, אולם המיקום בו נמצא הבית לא מאפשר זאת, 

במיקום סמוך  חדשוהתכנון הוא להקים בית סיעודי 

 ביישוב.

של בתים  להתאמה מאחר והקול קורא הוא לסיוע

סיעודיים, האם ניתן להגיש בקשה לסיוע בהקמה של 

 ?חדשבית סיעודי 

כבר בית סיעודי ביישוב דהיינו  קייםו במידה

, ניתן להגיש , ומאוכלסבתוקף פועל ברישויהבית 

בקשה לסיוע והקרן תראה זאת כ"שיחלוף" של 

הבית הקיים ולא כהקמה של בית חדש, ובלבד 

 יון הסיעודי הקיים  יש רישכאמור שלבית 

של משרד הבריאות ומגיש הבקשה עומד  בתוקף

)לרבות  בכל תנאי הסף שנקבעו בקול קורא

 .הרישוי(

ברצוננו ו יש בית סיעודי הפעיל שנים רבותיישוב שלנו ב  .12

למיטב . להרחיבו במחלקה נוספת של תשושי נפש

הרחבה של בית ניתן לקבל סיוע מהקרן לטובת  נוהבנת

האם ניתן להגיש בקשה לסיוע די במחלקה נוספת. סיעו

 ?2016להקמת מחלקה נוספת במסגרת סיוע פרוגרמת 

חס למחלקות שכבר יקול הקורא הנוכחי מתיה

יש להן רישוי ולא למחלקות חדשות לכן לא ניתן 

בקשה להקמת במסגרת קול קורא זה להגיש 

 מחלקה חדשה.

/מחלקות מחלקההקול קורא מתייחס כאמור ל

יון תקף להפעלה ריש שיש להן קיימת /קיימות

של מחלקות לקשישים סיעודיים/תשושי נפש, 

 להקמהאך לא אותן ניתן לשפץ/להרחיב/לצייד 

 קה חדשה.למח של

האם מדובר בתמיכה של משרד הבריאות והאם הכוונה   .13

 )קוד(? בעזרה במימון הפרויקט או במימון תקן מיטה

 

מדובר בסיוע של קרן סיעוד של ביטוח לאומי 

היינו עזרה  2016להתאמת מחלקות לפרוגרמת 

 בפיתוח תשתיתי ולא בהפעלה שוטפת. 

על  - מאשרת תכניות בניהסיעוד לא קרן בשאלת תמיכת הרשות המקומית: האם מדובר   .14
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מספר 

 שאלה
 תשובה השאלה

 יקט.כניות הבניה או במימון כספי לפרובאישורי תו

 

על ידי הגוף האחראי  התוכניות להיות מאושרות

הקרן מסייעת במימון  .מטעם משרד הבריאות

 יקט שאושר ע"י הגורם הרלוונטי.הפרו

גודה שיתופית והמוסד הוא בבעלותו. הקיבוץ הינו א  .15

ה זה באישור ניהול תקין רהאם יש צורך גם במק

 ובמסמכי התאגדות.

יש להגיש את כל המסמכים כמפורט בקול 

 במיוחד לקול קורא זה.הקורא שכן הם הותאמו 

 לא ניתן לדחות את מועד ההגשה של הבקשה. האם ניתן לדחות את מועד ההגשה של הבקשה?  .16

 
 

 (תשובות לשאלות הבהרה)על מסמך זה בחתימה וחותמת אנו מבקשים להביא לידיעתכם שיש לחתום 

 .לבקשהולצרפו 

 .30.5.2016 הינו בתאריך הבקשותהגשת האחרון למועד הכמו כן, להזכירכם ש

 
          

 בברכה

 רוני גולדברג         

 קרן סיעוד

 

 מנהלת קרן סיעוד -העתק: גב' אורנה בר 

 


