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בנייה חדשה ,הרחבה ,שיפוץ והצטיידות של מרכזים רב שירותים
הקרן לפיתוח שירותים לנכים מזמינה רשויות מקומיות ועמותות להגיש בקשות לסיוע בבנייה חדשה ,הרחבה ,שיפוץ
והצטיידות של מרכזים רב שירותים לאנשים עם מוגבלות בגילאי  21ומעלה.
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
התפתחות רשת השירותים החברתיים עבור אנשים עם מוגבלויות בעשורים האחרונים ,מציבה אתגרים של
אינטגרציה בין שירותים שונים ויכולת התייחסות כוללנית לפרט הזקוק למסגרות שיקומיות באספקטים שונים של
חייו .על רקע אתגרים אלו ,הגישה השיקומית ההוליסטית שמה דגש על נורמטיביות ואינטגרציה של האדם עם
מוגבלות בחברה תוך הענקת תשומות שיקומיות בכל תחומי החיים הרלוונטיים.
לאור גישה זו ,מסייעת הקרן לפיתוח שירותים לנכים למרכזים רב שירותים המספקים מגוון שירותי ייעוץ ,שיקום
ופנאי תחת קורת גג אחת (" )"One Stop Shopשנועדו להעשיר את עולמו ותפקודו של האדם עם המוגבלות,
ולהוות שלב נוסף בהכשרה לשילוב בתעסוקה ובפעילות חברתית בקהילה.
המרכזים מיועדים לבוגרים בגילאי  21ומעלה עם כל סוגי המוגבלויות .חלק מהמרכזים הפועלים כיום מיועדים
לאוכלוסייה רב-נכותית וחלקם לאוכלוסייה ספציפית כמו כבדי שמיעה ,ליקויי ראיה ,מתמודדים בבריאות הנפש,
אנשים עם מוגבלות שכלית ועוד .במרכזים מוצעים מגוון שירותים ,ובהם :שירותי מועדון תעסוקתי ,מועדון חברתי,
חוגי העשרה ,שירותי תמיכה במערכי דיור ,קהילה תומכת .במסגרת המרכזים ,עובדים אנשי מקצוע בעלי מומחיות
בטיפול באדם עם מוגבלות ובעלי יכולת למתן מענה פרטני וייחודי לכלל צרכיו של המטופל ,תוך התייחסות לבעיות
הנובעות מהמוגבלות והמקרינות על האספקטים השונים בחייו ,ליכולותיו ולרצונותיו.
לפעילות הקרן בנושא מרכזים רב שירותים מספר מטרות:
 .1הרחבת מספר האנשים עם מוגבלות הנהנים מטיפול שיקומי-הוליסטי במסגרת מרכזים רב שירותים
 .2הרחבה וגיוון בסוגי השירותים המוצעים במסגרת מרכזים רב שירותים
 .3הרחבת סוגי אוכלוסיות היעד של מרכזים רב שירותים
 .4הגדלת מספר אנשים עם מוגבלות המשולבים בתעסוקה בשוק החופשי
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 .2גובה הסיוע
רף הסיוע של הקרן לפרויקטים הינו דיפרנציאלי ותלוי באשכול החברתי-כלכלי של הרשות המקומית בה פועל
השירות (ע"פ המדד החברתי-כלכלי לרשויות מקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) ,כמפורט לעיל:
-

אשכולות  1-4ויישובי קו עימות ע"פ הגדרת משרד הביטחון :עד  ₪ 2,800,000לבניה חדשה ,הרחבה או
שיפוץ ,ועד  ₪ 1,000,000להצטיידות ,או  90%מעלות הפרויקט ,לפי הנמוך מבניהם

-

אשכולות  :5-7עד  ₪ 2,450,000לבניה חדשה ,הרחבה או שיפוץ ,ועד  ₪ 1,000,000להצטיידות ,או
 80%מעלות הפרויקט ,לפי הנמוך מבניהם

-

אשכולות  :8-10עד  ₪ 2,200,000לבניה חדשה ,הרחבה או שיפוץ ,ועד  ₪ 1,000,000להצטיידות ,או
 70%מעלות הפרויקט ,לפי הנמוך מבניהם

המוסד רשאי בכל עת לשנות את רף הסיוע לפרויקטים בכפוף לאישור הוועדות המוסמכות במוסד.

 .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 ובעל
שנתיים ניסיון בתחום הבקשה

-

רשות מקומית

ב .יינתן סיוע רק לבקשה לסיוע בבנייה חדשה ,הרחבה שיפוץ ו/או הצטיידות של מרכזים רב שירותים
לאנשים עם מוגבלות בגילאי  21ומעלה
ג .לא יינתן סיוע לבקשה לסיוע המתחייב מכוח חוק או תקנה
ד .יינתן סיוע רק למרכזים בהם פועלים לפחות  3שירותים שונים תחת קורת גג אחת (לאותה אוכלוסייה או
לאוכלוסיות שונות(
ה .סיוע לבנייה חדשה ,הרחבה ושיפוץ יינתן רק למרכזים הפועלים לפחות שנתיים לפני מועד הגשת הבקשה
ו.

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.
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 .4עדיפויות
תינתן עדיפות עבור -
א .מסגרת הפועלת 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 .מסגרת המיועדת למגזר החרדי ,הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי
ג .בקשה להקמת מסגרת חדשה
ד .בקשה להקמת מרש"ל חדש ביישוב בו לא פועל מרש"ל המשרת את אותן אוכלוסיות
ה .פרויקט בעל היתכנות להגיע לביצוע במהלך שנת 2017

 .5דרישות נוספות
א .נדרשת התחייבות להפעלת המסגרת לאורך זמן (בהתאם לגובה הסיוע  -ראה טבלת התחייבות להפעלת
המסגרת לאורך זמן בהתאם לגובה הסיוע )
ב .לבקשות העולות על  1מיליון  ₪ייתכן ותידרש בדיקה ייעודית של הארגון ,במידה ומגיש הבקשה הינו
ארגון שלא הגיש בעבר בקשות לסיוע הקרנות ,או שהקרנות התרשמו כי יש צורך בכך במסגרת ניהול
סיכונים שערכו לפרויקט המוצע.
ג .הפעילות תפעל במסגרת בה ישנו יישום מלא של פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח.1998-

 .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 –
-

הצורך בתכנית

-

אוכלוסיית היעד והיקף פעילות

-

יישומיות

-

היתכנות ויכולת הרחבה

-

יכולת הארגון לתמוך בתכנית (בהיבטים מקצועיים וכלכליים)
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ד.

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.

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 לכתובתhayaf@nioi.gov.il :

-

בדואר רשום אל הגב' פרח יששכר ,הקרן לפיתוח שירותים לנכים ,המוסד לביטוח לאומי ,שד' וייצמן
 ,13ירושלים .91909

-

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

יש להגיש את הבקשות עד לתאריך .30/06/2017
בקשות הנוגעות להצטיידות בלבד ניתן להגיש עד .30/09/2017
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' חיה פישגרונד-שוורץ ,רכזת פרויקטים בקרן לפיתוח
שירותים לנכים ,בכתובת המייל.hayaf@nioi.gov.il :

4

