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 *קרן לפיתוח שירותים לנכיםה – 6102-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.pdf
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   תנאים יפורסמו במסגרת מסמך ייעודי 
 ייעודי

יפורסם במסגרת 
מסמך ייעודי 

שיפורסם ברבעון מס' 
1 

22-34 
 ₪ מיליון 

 דירות מוגנות

 הרחבה,
, שיפוץ
ה, רכיש

 הצטיידות 
 

יפורסם במסגרת מסמך   תנאים יפורסמו במסגרת מסמך ייעודי 
 ייעודי

במסגרת  יפורסם
מסמך ייעודי 

שיפורסם ברבעון מס' 
1 

https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach17TekenTziyudMerkazeiYom.docx
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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 
 נוערשילוב בתנועות 

 ,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
ולתכניות המיועדות לאנשים 

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 
המיועדות לאנשים עם פגיעה 

 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

 . תנאים נוספים יפורסמו במסגרת קול קורא ייעודי3
 

 לפי הפרסום בקול קורא
קול קורא יפורסם 

  1ברבעון 

שילוב באומנויות 
הבמה, אומנויות 

פלסטיות ובפעילות 
 פנאי  

 ,בנייה חדשה
 הרחבה,

, שיפוץ
 הצטיידות

רק ליוזמות חדשניות לשילוב אנשים עם . יינתן סיוע 1
 מוגבלויות

למעט ציוד מיוחד  ,בלבד התקן. סיוע בהצטיידות יינתן לפי 2
 ץ מטעם הקרןשאינו מופיע בתקן, אשר יינתן לפי בדיקת יוע

  

. תינתן עדיפות למסגרות 1
ולתכניות המיועדות לאנשים 

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 

 

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 
 ניתן להגיש כל השנה 8.19כלכלה משרד ה

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.docx
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach12TekenTziyudMoadonim.docx
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach12TekenTziyudMoadonim.docx
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach12TekenTziyudMoadonim.docx
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/691D6817-C96F-4BF2-A13A-B5545D3B4664.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/691D6817-C96F-4BF2-A13A-B5545D3B4664.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/691D6817-C96F-4BF2-A13A-B5545D3B4664.htm
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, 
שיפוץ, רכישה 

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 
 )ראה להלן בפרק של קרן מפעלים מיוחדים(   ודואליס

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

  

תכניות לשילוב 
אנשים עם מוגבלות 

 בשוק החופשי

 ,חדשהבנייה 
 הרחבה,

, שיפוץ
ה, רכיש

 הצטיידות

 בלבד  התקןלפי סיוע בציוד בסיסי יינתן  .1

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

  

כתיבת תכנית 
למסגרות עסקית 

ותכניות לשיקום 
 תעסוקתי

 כל השנה  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/Pages/tohnitiskittasuka.aspx
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 . 07/2016עד סוף ניתן להגיש  הקרן, תחומיאת  ת המיזמים, והתואמיםברשימ יםמופיע לפיתוח שירותים שאינם בקשות *

 טרם נקבע בוועדות הציבוריות.  2016. התקציב לשנת 2015בקרן בשנת  ושאושר סכומי הסיוע** הטווחים מבוססים על 

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

 בעיצומו.   כעת 

עומדות בתנאי הסף של המיזם המשותף עם לשכת המדען הראשי. ניתן להגיש  טכנולוגיות תומכות שאינןת לפיתוח הקרן תשקול מתן סיוע לבקשו ****

 .30/09/2016 לתאריךבקשות בנידון עד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


