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הקרן למפעלים מיוחדים

1973קרן ראשונה בביטוח הלאומי שהוקמה בשנת •

1999לחוק הביטוח הלאומי ותקנון משנת 36פועלת מכוח סעיף 



חזון

ושירותי רווחה חדשניים וניסיוניים, לפתח מודלים של שירותים חברתיים

יעדים

הרחבת מגוון שירותי רווחה בהתאם למגמות בארץ ובעולם  

סיוע בעיצוב דגמים ניסיוניים ובהערכתם

שיפור איכות וחדשנות בשירותים



?מהו מפעל מיוחד

מלווה במדידה או במחקר  , פרויקט ניסיוני לפיתוח שירותי רווחה

הערכה

בקהילה ומעניק שירות חדשניאינו קיים 

או

באופן מתן השירות או בתכנית ומודל ההפעלהקיים בקהילה אך חדשני 

או

התאמה לאוכלוסייה חדשהקיים בקהילה אך חדשני מבחינת 



אוכלוסיות היעד של הקרן

משפחות בעוני או במצבי סיכון•

עובדים בשכר נמוך ומובטלים•

נוער וצעירים בסיכון, ילדים•

קשישים בסיכון•

אנשים עם מוגבלויות•

אוכלוסיות הביטוח הלאומי בדגש על אוכלוסיות בסיכון-מלידה עד שיבה



תקציב והיקפי סיוע

₪מיליון 20-תקציב שנתי •

₪מיליון 1.5אלף ל 500בקולות קוראים בין -היקפי סיוע •

.משתנה לפי היקף וסוג המיזם הכוורת-במיזמים משותפים •

.אחוז50-80בין -שיעורי סיוע •

אפשרות להטמעה והרחבה בפרויקטים נבחרים  , שנים3-תקופת הסיוע •

. 60-210בין –מספר פרויקטים המתקבלים בקול קורא •

, שילוב חברתי בקהילה, שילוב בתעסוקה: במבחר תחומים כגון2007פורסמו משנת קולות קוראים 12•

קידום אורח חיים בריא לנכים וקשישים  ,  מניעת הדרה של צעירות בסיכון, צמצום בדידות בקרב זקנים

80-מספר פרויקטים פעילים בשטח כולל מחקרי הערכה•



דרכי פעולה ואסטרטגיה של הקרן

בסיוע יועצים וחוקרים מהאקדמיה-איתור ומיפוי צרכי אוכלוסיות בסיכון, זיהוי•

השתתפות בוועדות בין משרדיות לקביעת מדיניות בפיתוח תכניות חדשניות•

רשויות מקומיות, קרנות, משרדי ממשלה, שותפויות אסטרטגיות עם גופים ציבוריים•

סיוע ומיקוד במרכיבי החדשנות בפיתוח מודל ההפעלה והשירות•

עדיפויות למגזרים ופריפריה  , מדדי איכות, תהליך מיון והערכת בקשות באמצעות כלים מקצועיים הכוללים•

השלמת מימון הגורם, כלכלית-חברתית

דגש על תהליך פיתוח שירות ולא מימון שוטף לארגונים   •

הפקת לקחים  המלצות לשיפור שירות, המשגה , מידול-ביצוע מחקרי הערכה לתוכניות בהפעלה ופיתוח•

צמצום הדרה וטיפול  , ביטחון סוציאלי-מיקוד הפעילות בתחומים ואוכלוסיות בתוכנית עבודה שנתית•

בהתמכרויות



בעשור אחרון-מיזמים אסטרטגיים

-מיזם מהפכה בהשכלה
מרכזי תמיכה  36הקמת 

לסטודנטים עם מוגבלויות  
באקדמיה

קידום אורח חיים בריא  
בקרב אנשים עם 

מוגבלויות

האב חברתי  -הכוורת
ליזמות וחדשנות

מיזם לצמצום והפגת 
-בדידות בקרב זקנים

פיילוט ראשון עם אשל  
ומשרד הרווחה

אקטיביזם וקהילתיות 
-בקרב צעירות בהדרה

גנדירמיזם משותף עם קרן 

פיתוח מענים לשילוב  
בקהילה לנוער וצעירים עם 

-בעיות רגשיות ונפשיות
עמיתים לנוער  , הדספייס

פיתוח טכנולוגיות לאנשים  
עם מוגבלויות



תפקידי יועצים בקרן

אישור והפעלת הפרויקט, בדיקת היתכנות, ליווי הגוף המפעיל משלב התכנון•

ועדות קרן/ועדות היגוי/ביצועבועדותייצוג הקרן ועמדתה •

לפי העניין–הדרכה פרטנית וקבוצתית לרכזי התכניות •

שותפות בתהליכי הכשרה לצוותים המקצועיים•

בדיקת דוחות פעילות של הארגונים והבאת המלצה למנהלת וצוות הקרן•

י הארגונים"ביצוע בקרה על איסוף נתונים ותיעוד הפעילות ע•

זיהוי קשיים בהפעלה וסיוע בפיתוח מענים ופתרונות•

הכנת מיפוי שירותים או סקירת ספרות בנושא או אוכלוסייה ספציפית•

סדנת מודל לוגי-ייעוץ נקודתי בנושאים ייעודיים מעולם המומחיות של היועץ•

מדידה של תכניות/ליווי וייעוץ בנושא הערכה•


