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  הצטיידות של מעונות יום שיקומיים ומעונות יום משלביםשיפוץ ו

 23/04/2017 :ךבתאריעודכן 

בגובה  הצטיידותשיפוץ קל ובלהגיש בקשות לסיוע עמותות רשויות מקומיות ומזמינה  הקרן לפיתוח שירותים לנכים

 : *לפעוטות עם צרכים מיוחדים בגיל הרךשל מסגרות ₪  3000000עד 

 יום שיקומיים מעונות -

 מיוחדים צרכים עם פעוטות המשלבים יום מעונות -

. הקרן תערוך בלבדבהדפסה ו הנדרשים בצירוף כלל המסמכים  0טופס הבקשה  יש להגיש על גבי לסיוע בקשות

לבקשות לבחינת עמידה בתנאי הסף. בקשות שיעמדו בתנאי הסף ייבדקו לאור מימדים להערכת  בדיקה ראשונית

איכות הבקשה וסדרי העדיפויות שקבעה הקרן. בהתאם לתהליך ההערכה0 סיוע יינתן לבקשות עד לניצול התקציבי של 

 הקרן. 

( דרישות 5)0 ( עדיפויות4)0 ( תנאי סף3)( גובה הסיוע0 02 )קע0 רציונל0 אוכלוסיות יעד ומטרות( ר1)  -להלן מפורטים 

 ( יצירת קשר8)0 אופן הגשת הבקשה (7)0 תהליך הטיפול והערכת הבקשות( 6)0 נוספות

 

קול קורא לסיוע בבנייה חדשה, הרחבה, שיפוץ והצטיידות של מעונות יום  שלישיהקרן מפרסמת ברבעון ה *

יינתן כפל סיוע למעונות הן  לא. ₪ 300,000-מ הגבוהים, המיועד לבקשות בסכומים שיקומיים ומעונות יום משלבים

  שבנידון והן במסגרת הקול הקורא. הזמנה להגשת בקשותבמסגרת ה

 

  ומטרות יעד אוכלוסיית, רציונלרקע,  .1

הגיל הרך מהווה שלב משמעותי ביותר בהתפתחותו של כל ילד0 על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בילד עם צרכים 

מיוחדים. מחקרים מוכיחים מעבר לכל ספק כי אבחון וטיפול מוקדם בלקויות פיזיות0 קוגניטיביות ונפשיות עשויים 

שינויים מהירים בתפקוד  –תחותיות. מאפייני הגיל הרך לצמצם באופן משמעותי קשיים עתידיים ולמנוע לקויות התפ

יוצרים מעין "חלון הזדמנויות" לעבודה מניעתית והפעלת מנגנוני פיצוי0 שיפור או "תיקון" )אתר  –וגמישות המוח 

( נמצאה כיעילה ECD - Early Childhood Developmentהשירות הפסיכולוגי(. בנוסף0 השקעה בהתערבויות בגיל הרך )

 תועלת הראו את ההחזר הגבוה המתקבל להשקעה נכונה בגיל הרך. -אוד מבחינה כלכלית0 וניתוחי עלותמ

על מנת לסייע לפעוטות עם צרכים מיוחדים ע"י מתן טיפול מקצועי ומיטבי בשלבי ההתפתחות מוקדמים ככל האפשר0 

 מיוחדים וטיפולים חינוך0 העשרה ותישיר מציעים . אלומעונות יום שיקומייםהצטיידות של שיפוץ ומסייעת הקרן ל

בנוסף0 כחלק  .רגיל מעון במסגרת לשלבם ניתן שלא(0 חושית או שכלית0 פיזית נכות) מיוחדים צרכים עם לפעוטות

שילוב ל גם הקרן פועלתהשמה במרכז שילוב של אנשים עם מוגבלויות במסגרות רגילות0  0מתפיסה חברתית רחבה

  ."לסיכוי מסיכון" תכנית 0 במסגרתרגיליםיום פעוטות עם צרכים מיוחדים במעונות 

https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Pages/default.aspx
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  – מטרותפעילות הקרן בתחום הגיל הרך מספר ל

הגדלת זמינות ונגישות של שירותי אבחון0 טיפול וחינוך לפעוטות עם צרכים מיוחדים0 בדגש על אזורי  .1

 זי והצ'רקסימגזר החרדי0 הערבי0 הדרופריפריה ושירותים ל

 שיפור איכות הטיפול בפעוטות עם צרכים מיוחדים .2

 

 גובה הסיוע .2

כלכלי של הרשות המקומית בה פועל -ותלוי באשכול החברתידיפרנציאלי רף הסיוע של הקרן לפרויקטים הינו 

 (0 כמפורט לעיל: לרשויות מקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהכלכלי -חברתיהמדד ההשירות )ע"פ 

0 מעלות הפרויקט 90%או ₪  3000000 עד :יישובי קו עימות ע"פ הגדרת משרד הביטחוןו 1-4אשכולות  -

 מבניהם לפי הנמוך

 0 לפי הנמוך מבניהםמעלות הפרויקט 80%או ₪  3000000 עד :5-7אשכולות  -

 0 לפי הנמוך מבניהםמעלות הפרויקט 70%או ₪  3000000 עד :8-10אשכולות  -

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

 

  *סף תנאי .3

  – העומד בתנאים הבאים0 המאוגד כחוק בלבד ןארגו מגיש הבקשה הינובכך שמתן הסיוע מותנה  .א

בעל 0 המחזיק באישור ניהול תקין (עותומאנית וכיוצא בזה החל"צ0 הקדש0 אגוד ה0 עמות)מוסד ציבור  -

 ומחזיק באישור הפעלה מטעם משרד הרווחה או הרשות המקומית בקשהשנתיים ניסיון בתחום ה

 ממשלתי רשות מקומית או משרד -

  –לגיל הרך0 כמפורט לעיל  הצטיידות של מסגרתשיפוץ קל ו/או בסיוע ל בקשהיינתן סיוע רק ל .ב

  מעונות יום שיקומיים -

 מעונות יום המשלבים פעוטות עם צרכים מיוחדים -

 תחייב מכוח חוק או תקנההמ לא יינתן סיוע לבקשה לסיוע .ג

מעונות שהתרחבו בהיקף של כיתה אחת עד כה סיוע מהקרן או ל ושלא קיבלמעונות עבור יינתן רק סיוע  .ד

  לפחות מאז קבלת הסיוע האחרון מהקרן

 מעונות יום משלבים: יינתן סיוע בהצטיידות בציוד טיפולי בלבד .ה

סגרת קול קורא ייעודי למעונות יום במ 2017-ב בקשה לסיוע כבר אושרה עבורולא יינתן סיוע עבור מעון ש .ו

  ות יום משלביםשיקומיים ומעונ

  תנאים ועקרונות פעולה'מסמך 'תנאים המפורטים ביש לעמוד בכל ה .ז

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/24_16_330t2.xls
https://www.online.mod.gov.il/Online2008/Documents/general/reshima.xls
http://www.btl.gov.il/Funds/Documents/TnaimVeEkronot.pdf
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התקנות והתקנונים של כל קרן0  0-19950 התשנ"ה[נוסח משולב]סיוע הקרנות כפוף להוראות חוק הביטוח הלאומי *

תגבר ידם של  –ובכל מקום בו תימצא סתירה בין הכתוב במסמך זה לבין הוראות החוק ו/או התקנות ו/או התקנונים 

 .הקבוע בחוק0 בתקנות ובתקנונים

 

  עדיפויות .4

 -תינתן עדיפות עבור      

לרשויות מקומיות של הלשכה כלכלי -חברתיהמדד ה ע"פביישובי פריפריה חברתית  פועלתהמסגרת  .א

לרשויות פריפריאליות המדד (0 ביישובי פריפריה גיאוגרפית ע"פ 1-4)אשכולות  המרכזית לסטטיסטיקה

באזורי קו עימות ע"פ הגדרת משרד ( או 1-6)אשכולות  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמקומיות של 

  הביטחון

 למגזר החרדי0 הערבי0 הדרוזי והצ'רקסי מיועדתה מסגרת .ב

 ים מיום האישור ע"י וועדות המוסדחודש 6בעל היתכנות להסתיים תוך  פרויקט .ג

 מעון חדש הפועל ביישוב בו לא קיים כיום השירות  עבורו נדרש הסיוע  .ד

 

 דרישות נוספות .5

ת התחייבות להפעלת ראה טבל - התחייבות להפעלת המסגרת לאורך זמן )בהתאם לגובה הסיוענדרשת 

 ( המסגרת לאורך זמן בהתאם לגובה הסיוע 

 

  בקשותוהערכת ה הליך הטיפולת .6

לעיל ראה )שיוגשו ייבדקו ע"י נציגי הקרן לפי סדר הגעתן ובהתאם לסדרי העדיפויות שקבעה הקרן  הבקשות .א

 .(4סעיף 

 .תנאי הסףלבחינת עמידה ב בדיקה ראשוניתהבקשות יעברו  .ב

בקשות שיעברו את תנאי הסף ייבדקו על פי סדרי העדיפויות של הקרן ובהתאם למימדי הערכה להערכת  .ג

  –איכות הבקשה 

 הצורך בתכנית  -

 אוכלוסיית היעד והיקף פעילות  -

 יישומיות  -

 היתכנות ויכולת הרחבה  -

 יכולת הארגון לתמוך בתכנית )בהיבטים מקצועיים וכלכליים( -

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/24_16_330t2.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/24_16_330t2.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2008n/24_08_160b.pdf
http://www.cbs.gov.il/hodaot2008n/24_08_160b.pdf
https://www.online.mod.gov.il/Online2008/Documents/general/reshima.xls
https://www.online.mod.gov.il/Online2008/Documents/general/reshima.xls
https://www.online.mod.gov.il/Online2008/Documents/general/reshima.xls
http://www.btl.gov.il/Funds/Documents/Table_Hetchaivouit.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Documents/Table_Hetchaivouit.pdf
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 סדרי העדיפויות0 ועד לניצולבאיכות הבקשות ובהעומדות בתנאי הסף0 ובהתחשב  בשלות יינתן לבקשות יועס .ד

  תקציב השנתי של הקרן.המלא של ה

 אישור וועדות המוסד לביטוח הלאומי.ב מתן הסיוע מותנה .ה

יידרש לחתום על הסכם משפטי אשר יכלול  ארגון0 הלביטוח לאומי אישור הבקשה בוועדות המוסדאחר ל .ו

  .התחייבויות בגין: פרסום0 מחקר ובקרה; עיגון אבני דרך לפרויקט; אופן פריסת התשלומים

 כל בקשה שהיא ו/או לממן המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבליובהר כי 

 

 הגשת הבקשה אופן  .7

בלבד. בקשות בכתב יד לא בהדפסה ו המסמכים הנדרשיםבצירוף כלל  0 טופס הבקשה  יש להגיש על גבי בקשות

 .תתקבלנה

 שקבעה הקרן.  ן ההצטיידותתק יש להגיש אך ורק לפי למעונות יום שיקומיים בקשות לסיוע בהצטיידות

 ות:להעביר לקרן באחת מהדרכים הבאאת הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים0 יש 

 ronig@nioi.gov.ilבדואר אלקטרוני לכתובת:  -

שד' וייצמן 0 המוסד לביטוח לאומי0 הגב' פרח יששכר0 הקרן לפיתוח שירותים לנכים אל בדואר רשום -

    .091909 ירושלים 13

 .04 קומה ירושלים א 9וולפסון0 רחוב דיסקין  בנייןהמוסד לביטוח לאומי0 לכתובת:  -  במסירה ידנית -

  .20/05/2017יש להגיש את הבקשות עד לתאריך 

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

 

 קשר יצירת .8

קרן לפיתוח שירותים ב רכזת פרויקטים0 רוני גולדברגגב' ניתן לפנות לגישים ולכל שאלה מקצועית או טכנית לרשות המ

 .ronig@nioi.gov.ilלנכים בכתובת המייל: 

http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Tofes_New_2.docx
http://www.btl.gov.il/Funds/Documents/Mismachim.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/Nispach16TekenTziyudMeonotShikumim.doc

