תחום :תעסוקה
שנה2017 :

בנייה חדשה ,הרחבה ,שיפוץ והצטיידות של מסגרות לתעסוקת
אנשים עם מוגבלויות
עודכן בתאריך23/04/2017 :

הקרן לפיתוח שירותים לנכים מזמינה רשויות מקומיות ,עמותות וחברות בע"מ להגיש בקשות לסיוע בבנייה חדשה,
רכישה ,הרחבה ,שיפוץ והצטיידות של מסגרות לתעסוקה ו/או הכנה לתעסוקה של אנשים עם מוגבלויות –
 מפעלים מוגנים ויחידות של תעסוקה מוגנת עסקים חברתיים* מרכזים לפיתוח קריירה ומרכזים להכשרה מקצועיתכמו כן ,הקרן מסייעת בתקציב לייעוץ להכנת תכנית חברתית-עסקית ולליווי ביישומה והטמעתה .יובהר כי סיוע זה יינתן
רק יחד עם הגשת בקשה לסיוע בבנייה חדשה ,הרחבה שיפוץ או הצטיידות בתחום התעסוקה.
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

* הזמנה זו להגשת בקשות לקרן לפיתוח שירותים לנכים מיועדת לעסקים חברתיים שאינם עומדים בתנאי המכרז של
קרנות יוזמה – קרנות ייעודיות שהוקמו ע"י קרנות הביטוח הלאומי ,המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד האוצר לעידוד
ופיתוח של עסקים חברתיים המעסיקים אוכלוסיות בסיכון ,ומופעלות ע"י קרן דואליס וקרן .IVN

 .1רקע ,רציונל ,אוכלוסיית יעד ומטרות
" כל אדם זכאי לעבודה ,לבחירה חופשית של עבודתו ,לתנאי עבודה צודקים והוגנים ולהגנה מפני אבטלה" (הכרזה
לכל באי עולם בדבר זכויות האדם ,סעיף כג').
תעסוקה הינה מרכיב יסוד בחיי האדם :היא מאפשרת לו לפרנס את ביתו ,היא נוטעת משמעות לחייו ומחברת אותו
לקהילה רחבה יותר .אבטלה ,לעומת זאת ,עשויה להוביל לתלות ,שעמום ,ניכור ,אובדן ערך עצמי ,ריחוק חברתי ועוני.
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שיעורי התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות נמוכים משיעורי התעסוקה באוכלוסייה הכללית .בשנת  2013עמד שיעור
התעסוקה של אנשים עם מוגבלות בגיל העבודה על  ,57%לעומת  78%בקרב אנשים ללא מוגבלות.
לאור זאת ,פועלת הקרן לפיתוח שירותים לנכים לשילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק התעסוקה החופשי באמצעות
תמיכה בעסקים המעסיקים אנשים עם מוגבלות ("עסקים חברתיים") וסיוע למסגרות מעבריות המכשירות לתעסוקה
בשוק החופשי ולמסגרות הכשרה לתעסוקה.
עם זאת ,מספר גורמים מביאים לכך שלא כל האנשים עם מוגבלות יכולים כיום להשתלב בתעסוקה בשוק החופשי –
ישנם אנשים שלא מעוניינים בשינוי ובכניסה לשוק העבודה ,השוק ומקומות העבודה לא תמיד מותאמים לקליטת
אנשים עם מוגבלויות וכן במקרים רבים דרושה לאנשים עם מוגבלויות הכשרה והכנה מיוחדת לקראת השתלבות בשוק
העבודה.
לפיכך ,תומכת הקרן גם במסגרות תעסוקה מוגנות ,בעיקר בהיבטים של שיפור איכות החיים במפעל ,שדרוג האתגר
והגמול בעבודה וסיוע להגדלת שיעורי המושמים בעבודה בשוק החופשי .ככלל ,למעט באזורי פריפריה ,הקרן אינה
תומכת בבנייה של מסגרות חדשות לתעסוקה מוגנת.
לפעילות הקרן בתחום התעסוקה מספר מטרות -
 .1הגדלת שיעורי התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות בשוק החופשי בשכר ראוי
 .2הגדלת שיעורי ההשמה בעבודה בשוק החופשי במפעלים המוגנים
 .3שיפור איכות החיים במפעלים המוגנים

 .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 ,והצטיידות לפי שיקול דעת הקרן ,או  90%מעלות הפרויקט ,לפי הנמוך מבניהם

-

אשכולות  :5-7עד  ₪ 2,450,000לבניה חדשה ,הרחבה או שיפוץ ,והצטיידות לפי שיקול דעת הקרן ,או
 80%מעלות הפרויקט ,לפי הנמוך מבניהם

-

אשכולות  :8-10עד  ₪ 2,200,000לבניה חדשה ,הרחבה או שיפוץ ,והצטיידות לפי שיקול דעת הקרן ,או
 70%מעלות הפרויקט ,לפי הנמוך מבניהם

כמו כן ,הסיוע לחברות בע"מ לא יעלה על  ₪ 1,000,000או  50%מעלות הפרויקט ,לפי הנמוך מבניהם.
המוסד רשאי בכל עת לשנות את רף הסיוע לפרויקטים בכפוף לאישור הוועדות המוסמכות במוסד.
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 .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 או משרד ממשלתי

-

חברה בע"מ בעלת מטרה חברתית מוגדרת בתקנון ,ושהינה בעלת שנתיים ניסיון בתחום הבקשה

ב .יינתן סיוע רק לבקשה לסיוע בבנייה חדשה ,הרחבה שיפוץ ו/או הצטיידות ,וכן לייעוץ לבניית תכנית
חברתית-עסקית ,של מסגרת לתעסוקה ו/או הכנה לתעסוקה של אנשים עם מוגבלות  ,כמפורט לעיל –
-

מפעלים מוגנים ויחידות של תעסוקה מוגנת

-

עסקים חברתיים

-

מרכזים לפיתוח קריירה ומרכזים להכשרה מקצועית

ג .לא יינתן סיוע לייעוץ לבניית תכנית חברתית-עסקית בלבד
ד .לא יינתן סיוע לבקשה לסיוע המתחייב מכוח חוק או תקנה
ה .סיוע יינתן רק למסגרות הנתמכות ומפוקחות באופן שוטף על ידי גורם ממשלתי
ו.

עסקים חברתיים :סיוע יינתן רק לעסקים חברתיים שאינם עומדים בתנאי המכרז של קרנות יוזמה

ז .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.

 .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 ,ובמידה פחותה להרחבה משמעותית של מסגרת קיימת
ד .פרויקט המשלב פיתוח מודלים חדשניים לתעסוקת אנשים עם מוגבלות
ה .פרויקט בעל היתכנות להגיע לביצוע במהלך שנת 2017
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ו.

פרויקט שיגביר באופן משמעותי את השילוב של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה בשוק החופשי (תעסוקה
ביחסי עובד-מעביד וקבלת שכר מינימום (לפחות))

ז .מסגרת שהתכנית החברתית-עסקית שהגישה כוללת התחייבות להעסקת חלק מהאנשים במסגרת עם
יחסי עובד-מעביד ובשכר מינימום (לפחות)

 .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 .סיוע יינתן רק בתנאי שתוגש תכנית חברתית-עסקית שתכלול מספר אלמנטים :קידום תחומי התעסוקה
במסגרת ,מודל ליציבות כלכלית ,שיפור התגמול של המשתקמים ותכנית לקידום המשתקמים לקראת
המעבר לעבודה בשוק החופשי ,ע"פ העקרונות לבניית תכנית חברתית-עסקית של הקרן.

 .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 –

ד.

-

הצורך בתכנית

-

אוכלוסיית היעד והיקף פעילות

-

יישומיות

-

היתכנות ויכולת הרחבה

-

יכולת הארגון לתמוך בתכנית (בהיבטים מקצועיים וכלכליים)

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
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 .7אופן הגשת הבקשה
בקשות יש להגיש על גבי טופס הבקשה ,בצירוף כלל המסמכים הנדרשים ובהדפסה בלבד .בקשות בכתב יד לא
תתקבלנה.
בקשות לסיוע בהצטיידות למפעלים מוגנים יש להגיש אך ורק לפי תקן ההצטיידות שקבעה הקרן.
בקשות לסיוע בבניית תכנית חברתית-עסקית יש להגיש ע"פ מסמך הדרכה להגשת בקשה לקבלת ייעוץ.
את הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,יש להעביר לקרן באחת מהדרכים הבאות:
-

בדואר אלקטרוני לכתובת( yafabv@nioi.gov.il :להוציא בקשות לסיוע למסגרות תעסוקה של אנשים
עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,אותם יש לשלוח לכתובת)oritt@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

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' יפה בן ואליד ,רכזת פרויקטים בקרן לפיתוח שירותים
לנכים ,בכתובת המייל.yafabv@nioi.gov.il :
בשאלות הנוגעות למסגרות תעסוקה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,ניתן לפנות לגב' אורית טובול,
רכבת פרויקטים בקרן לפיתוח שירותים לנכים ,בכתובת המייל.oritt@nioi.gov.il :
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