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  בהתאם לצרכים של אוכלוסיות היעד ולפי דרישת הוועדותייתכנו שינויים 

  גפיתלרבעון בהתאם להערכת מצב אטבלה זו תעודכן אחת 

 הלאומי ביטוחה אתר האינטרנט שלהטבלה המעודכנת עתידה להתפרסם ב
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 קרן  תחום אוכלוסיית יעד סטאטוס / קול קורא הזמנה להגשת בקשות לסיוע
מועד אחרון 

 להגשה
 פרטים 

הגשת 
 בקשה

בניה חדשה, הרחבה ושיפוץ ב הזמנה להגשת בקשות לסיוע
 של מסגרות לתעסוקת לאנשים עם מוגבלויות 

 תעסוקה אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח
שירותים קרן לפיתוח 

 טופס בקשה מידע נוסף 30/06/2017 לנכים

הצטיידות של מסגרות ב לסיועהזמנה להגשת בקשות 
 לתעסוקת אנשים עם מוגבלויות 

 תעסוקה אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח
קרן לפיתוח שירותים 

 טופס בקשה מידע נוסף 30/06/2017 לנכים

בניה חדשה, רכישה, הרחבה ב הזמנה להגשת בקשות לסיוע
 ושיפוץ של מסגרות לדיור קהילתי 

 דיור אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח
קרן לפיתוח שירותים 

 טופס בקשה מידע נוסף 30/06/2017 לנכים

הרחבה ושיפוץ של מעונות ב הזמנה להגשת בקשות לסיוע
 פנימייה

 דיור אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח
קרן לפיתוח שירותים 

 טופס בקשה מידע נוסף 30/06/2017 לנכים

שיפוץ והצטיידות של ב הזמנה להגשת בקשות לסיוע
 ₪( 011,111מעונות יום שיקומיים ומעונות יום משלבים )עד 

 הגיל הרך אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח
שירותים קרן לפיתוח 

 טופס בקשה מידע נוסף 20/05/2017 לנכים

חדשה, הרחבה ושיפוץ בניה ב הזמנה להגשת בקשות לסיוע
 של מרכזים רב שירותים

 כללי אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח
קרן לפיתוח שירותים 

 טופס בקשה מידע נוסף 30/06/2017 לנכים

הצטיידות של מרכזים רב ב הזמנה להגשת בקשות לסיוע
 שירותים

 כללי אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח
קרן לפיתוח שירותים 

 טופס בקשה מידע נוסף 30/09/2017 לנכים

בניה חדשה, הרחבה ושיפוץ ב הזמנה להגשת בקשות לסיוע
 מסגרות פנאי לאנשים עם מוגבלותשל 

 אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח
פנאי 

 וספורט
קרן לפיתוח שירותים 

 טופס בקשה מידע נוסף 30/06/2017 לנכים

הצטיידות של מסגרות פנאי ב הזמנה להגשת בקשות לסיוע
 לאנשים עם מוגבלות

 אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח
פנאי 

 וספורט
קרן לפיתוח שירותים 

 טופס בקשה מידע נוסף 30/09/2017 לנכים

שיפוץ והצטיידות של ב הזמנה להגשת בקשות לסיוע
ספורט ופעילות גופנית לאנשים עם  ותכניות מסגרות

 מוגבלות
 אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח

פנאי 
 וספורט

קרן לפיתוח שירותים 
 טופס בקשה מידע נוסף 30/06/2017 לנכים

הצטיידות של בתי ספר ב הזמנה להגשת בקשות לסיוע
 לחינוך מיוחד

 אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח
חינוך 
 מיוחד

קרן לפיתוח שירותים 
 טופס בקשה מידע נוסף 30/06/2017 לנכים

)מו"פ( של מחקר ופיתוח ב הזמנה להגשת בקשות לסיוע
לוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות )עם רשות וטכנ

 החדשנות(
 אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח

לוגיה וטכנ
 מסייעת

קרן לפיתוח שירותים 
 טופס בקשה מידע נוסף 31/12/2017 לנכים

הקמת ושדרוג מאגרי ב הזמנה להגשת בקשות לסיוע
 השאלת ציוד עבור אנשים עם מוגבלות

 כללי אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח
קרן לפיתוח שירותים 

 טופס בקשה מידע נוסף 30/09/2017 לנכים

http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/TecumTaasuka2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/TecumTaasuka2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_Navigate.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_Navigate.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/TecumTaasuka2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/TecumTaasuka2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/DiurKehilati.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/DiurKehilati.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_Navigate.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_Navigate.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeonotPnimia.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeonotPnimia.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/TciudMeonot.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/TciudMeonot.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizamMarshal.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizamMarshal.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_Navigate.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_Navigate.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizamMarshal.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizamMarshal.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizamPnaai2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizamPnaai2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_Navigate.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_Navigate.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizamPnaai2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizamPnaai2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizamSport2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizamSport2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_Navigate.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_Navigate.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizmTciudHinuchMeyuachad2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizmTciudHinuchMeyuachad2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://economy.gov.il/RnD/Programs/Pages/AssistiveTechnologyForDisabled.aspx
http://economy.gov.il/RnD/Programs/Pages/AssistiveTechnologyForDisabled.aspx
http://economy.gov.il/Services/ServiceForms/bakasa_zrachimMeyuhadim.doc
http://economy.gov.il/Services/ServiceForms/bakasa_zrachimMeyuhadim.doc
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizamMagariAshaala2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizamMagariAshaala2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx


     

 

62 

הצטיידות להתאמת רכבים ב הזמנה להגשת בקשות לסיוע
 להסעת אנשים עם מוגבלות

 כללי אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח
קרן לפיתוח שירותים 

 טופס בקשה מידע נוסף 30/09/2017 לנכים

-תכניות חדשניות ורבל הזמנה להגשת בקשות לסיוע
 תחומיות לאנשים עם מוגבלות

 כללי אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח
קרן לפיתוח שירותים 

 טופס בקשה מידע נוסף 30/09/2017 לנכים

בהצטיידות של מסגרות לדיור  הזמנה להגשת בקשות לסיוע
 קהילתי 

 דיור אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח
קרן לפיתוח שירותים 

 טופס בקשה מידע נוסף 31/10/2017  לנכים

קול קורא לסיוע בהצטיידות למסגרות דיור קהילתי 
 לאנשים עם מוגבלות המופעלות ע"י חברות פרטיות 

 דיור אנשים עם מוגבלות  0יפורסם רבעון 
שירותים קרן לפיתוח 

     לנכים

קול קורא להצטיידות עבור גני חינוך מיוחד, שילוב בחינוך 
 הרגיל, מתי"אות ומרכזי טיפול

 אנשים עם מוגבלות  3יפורסם רבעון 
חינוך 
 מיוחד

קרן לפיתוח שירותים 
     לנכים

קול קורא להקמה, הרחבה, שיפוץ והצטיידות של מסגרות 
 במתנ"סים ומרכזים קהילתייםלשילוב אנשים עם מוגבלות 

 אנשים עם מוגבלות להגשה פתוח
פנאי 

 וספורט
קרן לפיתוח שירותים 

 טופס בקשה מידע נוסף 01/05/2017  לנכים

קול קורא לבניה חדשה, הרחבה ושיפוץ של מעונות יום 
 שיקומיים

 הגיל הרך אנשים עם מוגבלות 3יפורסם רבעון 
קרן לפיתוח שירותים 

     לנכים

קול קורא לבניה חדשה, הרחבה, שיפוץ והצטיידות של 
 יחידות להתפתחות הילד 

 הגיל הרך אנשים עם מוגבלות 3יפורסם רבעון 
קרן לפיתוח שירותים 

     לנכים

קול קורא לבניה חדשה, הרחבה, שיפוץ והצטיידות של 
 מרכזי טיפול לבוגרים עם מוגבלות

 אנשים עם מוגבלות 3יפורסם רבעון 
מרכזי 
טיפול 
 לבוגרים

קרן לפיתוח שירותים 
     לנכים

הזמנה להגשת בקשות לסיוע לשיפוץ והצטיידות עבור 
 ₪( 011,111מרכזי יום טיפוליים לבוגרים )עד 

 אנשים עם מוגבלות 3יפורסם רבעון 
מרכזי 
טיפול 
 לבוגרים

קרן לפיתוח שירותים 
    לנכים

 אנשים עם מוגבלות 3יפורסם רבעון  מוגבלותקול קורא לקידום תכניות ספורט לאנשים עם 
פנאי 

 וספורט

קרן לפיתוח שירותים 
לנכים וקרן מפעלים 

 מיוחדים
    

קול קורא לתכניות לעידוד אקטיביזם חברתי בקרב צעירות 
 במצבי סיכון

 0יפורסם רבעון 
ילדים, נוער וצעירים 

 בסיכון
פיתוח 

 מנהיגות 
     קרן מפעלים מיוחדים

לפיתוח תכניות חדשניות עבור אוכלוסיות קול קורא 
 ייחודיות

     קרן מפעלים מיוחדים כללי כללי 4יפורסם רבעון 

http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizamHatamotLerechavim2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizamHatamotLerechavim2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizanTochniotHadshaniot2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/MeizanTochniotHadshaniot2017.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_Navigate.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_Navigate.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/DiurKehilati.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/DiurKehilati.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_Navigate.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_Navigate.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/kkMatnasim.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/kkMatnasim.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/KKMatnasimTofesBakasha.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/KKMatnasimTofesBakasha.docx

