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 קול קורא 

 -ברמת תפקוד טיפוליתותמיכה לאנשים עם מוגבלות מרכזי יום והרחבה של לפיתוח 

 עם מוגבלות מזדקניםמסגרות לוסיעודית 

 

 פרטי הקול קורא:

. המרכזים הינם ומסגרות למזדקנים ותמיכהמרכזי יום בניה, הרחבה, שיפוץ והצטיידות של  נושא:

עם מוגבלות פיסית, קוגניטיבית ואנשים על הרצף +( 21)בגילאי אנשים  עבור מסגרות יומיות

עם  +(45)בגילאי  אנשים מזדקנים עבור מסגרות וכן ,ברמת תפקוד טיפולית סיעודית ,האוטיסטי

 ברצףואינם מסוגלים להשתלב ם. ליכולותיהם ורמת תפקודזקוקים למסגרת מותאמת ה ,מוגבלות

 . התעסוקתי

הקרן לפיתוח שירותים לנכים במוסד לביטוח לאומי, קרן שלם, מנהל מוגבלויות במשרד פרטי המזמין: 

 העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 185: קול קורא מספר

 01/12/2019מועד תחילת הגשת בקשות: 

  13:00בשעה  30/01/2020 : מועד סיום הגשת בקשות

    23/12/19 מועד כנס חשיפה:

 ,  שהם6כרמל , בניין כותר פיס מרכז ההדרכה מיקום כנס החשיפה:

 תוכן עניינים

 2 ................................................................................... ?בקשה להגיש יכול מי .1

 2 .................................................................................. הבקשות בחינת תהליך .2

 3 ............................................................................................   ומטרות רציונל .3

 4 ................................................................................... הסיוע מתן וגובה אופן .4

 5 ............................................................................... – חובה היבטי - סף תנאי .5

 6 .......................................................................... הבקשות ובחירת בחינת אופן .6

 6 ............................................................... 50%  -התוכנית איכות הערכת ממדי .7

 7 ............................................................ 50% – יתרון בגדר היבטים – עדיפויות .8

 7 .......................................................................... קשר ויצירת לשאלות כתובת .9
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 מי יכול להגיש בקשה? .1

, קרן שלם ומשרד העבודה, הרווחה של המוסד לביטוח לאומי הקרן לפיתוח שירותים לנכים

, עמותות, מקומיות או אשכול רשויות רשויות: גופים ציבוריים מזמינים והשירותים החברתיים

שיפוץ והצטיידות   להגיש בקשות לסיוע בבנייה חדשה,  וכיו"ב לתועלת הציבור , הקדשים חברות

 סיעודיים או מסגרות למזדקנים. -םטיפולייותמיכה של מרכזי יום 

  

 תהליך בחינת הבקשות .2

 

עבור מסגרות תהליך הבחינה המפורט להלן מתייחס לשותפות הקרנות ומשרד הרווחה  2.1

או מסגרות רב נכותיות הכוללות  ,מוגבלות שכלית התפתחותית בלבדהמיועדות לאנשים עם 

 .אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 20%לפחות 

 מוגבלות פיסית ולאנשים על הרצף האוטיסטי,  מסגרות המיועדות לאנשים עם בקשות עבורל

 .ומשרד הרווחה תהליך הטיפול והבחינה יעשה על ידי קרן נכים במוסד לביטוח לאומי

 בערוצים הבאים:בקשות לסיוע יש להגיש  2.2

מערכת באופן מקוון, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים באמצעות : הגשה הינה לביטוח לאומי

 )מערכת פיתוח תוכניות חברתיות(. מפת"ח

בצירוף כלל המסמכים הנדרשים באמצעות  כקובץהגשת טופס הבקשה המקוון  לקרן שלם:

בקשות לקרן שלם ניתן להגיש עבור מסגרות המיועדות . mickyc@kshalem.org.ilהמייל: 

 20%לפחות מסגרות רב נכותיות הכוללות או  לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בלבד

 .ית התפתחותיתאנשים עם מוגבלות שכל

 בקשות לקרן שלם יוגשו על ידי הרשות המקומית שבשטחה מבוקש הסיוע עבור המסגרת.

 13:00 בשעה 30.1.2020ניתן להגיש בקשות לא יאוחר מיום  2.3

 סינון ראשוני לבקשות לבחינת עמידה בתנאי הסף. יערכו השותפים 2.4

ייבחנו על פי מדדי איכות התכנית ומדדי העדיפויות )פירוט ראו  בתנאי הסףהבקשות שעמדו  2.5

 להלן(

להגיש מספר בקשות יינתן לכך ביטוי בניקוד שיוקנה לבקשות  וארגון בחררשות או במידה ו 2.6

 .הבקשות הרשות המקומית בה מוגשותהשותפים השנייה ואילך לפי סדר העדיפות של 

מתהליך הבדיקה, יתקיימו פגישות והבהרות בנוגע לבקשה וכן בירור וקבלת חוות דעת כחלק  2.7

 . ייתכן ובמהלך התהליך יידרשו עדכונים ותיקונים סופיים. םייהרלוונט הממשלה יממשרד

סיוע יינתן לבקשות בשלות העומדות בתנאי הסף ובהתחשב באיכות הבקשות ובסדרי  2.8

 יב שהוקצב לקול קורא זה.העדיפויות, ועד לניצול מלוא התקצ

 

https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Pages/default.aspx
https://funds.btl.gov.il/
https://funds.btl.gov.il/
https://funds.btl.gov.il/
mailto:mickyc@kshalem.org.il
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מההצעות שהוגשו ואשר  10%מענה למקרים חריגים של עד השותפים שומרים לעצמם הזכות ל 2.9

וזאת בשל צורך מיוחד אשר יובא לידי , עמדו בתנאי הסף וציון האיכות המינימלי כמפורט להלן

או שירות המיועד לאנשים  מסויםביטוי בנסיבות מיוחדות כגון: שירות יחידי באזור או למגזר 

 עם מוגבלות קשה מאוד.

הנהלת קרן שלם וב המוסד לביטוח הלאומי הבקשה בוועדתמתן הסיוע מותנה באישור  2.10

 )לבקשות עבור אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית(.

חודשים  12לחתום על הסכם משפטי תוך  והארגון יידרש, הרשות/לאחר תהליך אישור הבקשה 2.11

)בנציגות השותפים( הקמת וועדת היגוי יכלול, בין היתר,  הועדות. ההסכםם אישור מיו

התחייבויות בגין: פרסום, מחקר ובקרה, עיגון אבני דרך לפרויקט ואופן פריסת התשלומים. ו

 באתר הקרן.טיוטת הסכם לדוגמה ראו 

 לחזרה לתוכן העניינים

  ומטרות רציונל .3

 

משרד  ולותיהם, מסייעמתוך שאיפה לאפשר לאנשים עם מוגבלות קשה לחיות בקהילה ולממש את יכ

בהקמת מסגרות ושירותים המותאמים לכל רמות הרווחה במימון הפעלה שוטפת והקרנות מסייעות 

 התפקוד ומעגל חייו של האדם.

מהווים  הגדרת משרד הרווחה, עפי  סיעודית-לאנשים ברמת תפקוד טיפולית והתמיכה מרכזי היום

תמיכה רבה בחיי היום יום על מנת לאפשר המשך השתלבותם במערך החיים עם  מסגרות יומיות 

הקהילתיים. במסגרות מופעלות תכניות תעסוקה מותאמת, תמיכה רפואית סיעודית טיפולים פרא 

 .ופנאירפואיים 

או בשוק הפתוח אך בשלב  נת+ אשר היו בתעסוקה מוג45מסגרות למזדקנים מיועדות לאנשים בגילאי 

זה של חייהם אינם מסוגלים או אינם מעוניינים להשתלב בתעסוקה רגילה או מוגנת וזקוקים למסגרת 

 . ליכולותיהם ולרמת תפקודםאשר תיתן מענה 

יש תפקיד חשוב בפיתוח שירותים  הרווחהלקרן שלם ולמשרד לקרן לפיתוח שירותים לנכים 

גידול הניכר , בפרט לנוכח  הקהילה לאנשים ברמת תפקוד נמוכההמאפשרים התנהלות יומיומית ב

. שלושת השותפים מייעצים ומלווים במספר האנשים הזקוקים לשירותים של מסגרת יומית בקהילה

 גבוהים של שיקום וטיפול.מקצועיים סטנדרטים את תכניות הבניה/שיפוץ / ציוד עפי 

 מטרות הקול קורא: 

כמפורט  ,מזדקנים בקהילהאנשים ת תפקוד נמוכה והמשך שילובם של אנשים ברמ .1

 באוכלוסיית היעד לקול קורא.

 כבסיס למתן טיפול ושיקום איכותייםהפיזיים התנאים שיפור  .2

  .בכל רחבי הארץ מזדקניםלאנשים ומסגרות  תמיכההו הרחבת רשת שירותי מרכזי היום .3

https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Pages/%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d.aspx
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Pages/%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d.aspx
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  הסיועמתן גובה ו אופן .4

אנשים ברמת תפקוד עבור ותמיכה הסיוע יינתן עבור הקמה, הרחבה, ושיפוץ של מרכזי יום  4.1

 . מסגרות למזדקניםו סיעודית-טיפולית

 .לא ניתן להגיש בקשה לסיוע בציוד בלבד 4.2

 .הקרנותקידום הבקשות מותנה בכל שנה קלנדרית בנפרד, ובהתאם לאישור התקציבי של  4.3

 הסיוע יינתן במספר פעימות בהתאם להתקדמות בפרויקט ולפי אבני הדרך שיקבעו בהסכם.   4.4

, 1995-הקרנות הינו בכפוף להוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"הסיוע  4.5

התקנות שהותקנו מכוחו והתקנונים של כל קרן, ובכל מקום בו תימצא סתירה בין הכתוב 

יגבר הקבוע בחוק, בתקנות  –ק ו/או התקנות ו/או התקנונים במסמך זה לבין הוראות החו

 .ובתקנונים

 סיוע קרן שלם כפוף למדיניות והחלטות חברי הנהלת הקרן. 4.6

 גובה הסיוע:

  -ביטוח לאומי

כלכלי של הרשות המקומית  -של הקרן לפרויקטים הינו פרוגרסיבי ותלוי באשכול החברתירף הסיוע 

(, כלכלי לרשויות מקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-המדד החברתיבה פועל השירות )ע"פ 

 כמפורט להלן: 

מעלות  90%או ₪  2,800,000: עד יישובי קו עימות ע"פ הגדרת משרד הביטחוןו 4-1אשכולות  4.7

 הפרויקט, לפי הנמוך מבניהם

 מעלות הפרויקט, לפי הנמוך מבניהם 80%או ₪  2,450,000: עד 5-7אשכולות  4.8

 מעלות הפרויקט, לפי הנמוך מבניהם 70%או ₪  2,200,000: עד 8-10אשכולות  4.9

  -שלם קרן

עבור מסגרות המיועדות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בלבד או מסגרות רב נכותיות 

 :אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 20%לפחות הכוללות 

 מעלות הפרויקט )הנמוך מבניהם( 80%עד  אומיליון  1.5עד  4.10

 90%עד  מיליון או  1.5יישקל סיוע של עד בעצמן המפעילות שירותים  4-1באשכולות לרשויות  4.11

 .מעלות הפרויקט )הנמוך מבניהם(

לבקשות עבור מסגרות רב נכותיות הכוללות אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, רף  4.12

 .הסיוע ייקבע בהתאם לחלק היחסי של היקף אוכלוסייה זו במסגרת

 הצטיידות: בקשה הכוללת 

לאחר אישור הבקשות או הרחבה.  שיפוץלבניה, ביחד עם הבקשה  תצויןבקשה לסיוע ברכישת ציוד 

 לקרנות מפורטת הצטיידות תכנית להעביר המגיש הגוף באחריותבועדות ועם תחילת עבודות הבניה, 

 קיים ובמסגרת במידה רק וגשוי( חצר מתקני כולל)  טיפולי ציוד עבור בקשות .מפרט /לתקן ובהתאם

 .המבוקש הציוד בתחום ש"ש 5 לפחות של בהיקף קבוע רפואי פרא צוות

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201824351
https://www.online.mod.gov.il/Online2008/Documents/general/reshima.xls
https://www.online.mod.gov.il/Online2008/Documents/general/reshima.xls
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 בועדות הקרנות. סופי תובא לאישורבקשת הסיוע בציוד 

 לעניין חישוב עלויות ההצטיידות, לא יוכרו עלויות שהן שווה ערך כסף*

הבקשות ייבחנו באופן פרטני ועל פי מדיניות הקרנות  -לויות בינוי בשווה כסףע*לעניין חישובי 

 בשלב גיבוש התקציב לבקשה.

 שיאושר הוא נומינלי ומוחלט.*סכום הסיוע 

 *אישור גובה הסיוע לבקשות כפוף לאישור בוועדות הנהלת הקרנות.

 לחזרה לתוכן העניינים

 –היבטי חובה  -סף תנאי  .5

 

 מצטברים ועל הגוף המגיש לעמוד בכולם.הינם יובהר כי כל תנאי הסף 

  –מגיש הבקשה הינו ארגון המאוגד כחוק בלבד, העומד בתנאים הבאים  5.1

א בזה( המחזיק באישור חל"צ, הקדש, אגודה עותומאנית וכיוצ )עמותה, יגוף ציבור -

 .ואישור הרשות על הגשת הבקשה ניהול תקין

 . מקומיות או אשכול רשויות רשות מקומית -

הבקשה תוגש  שים עם מוגבלותשירותים לאנהעוסק בשנתיים האחרונות במתן גוף ציבורי  5.2

 .מסמך פירוט הניסיוןבצירוף 

 רשות או במכרז זכיה תחת פעילות תואמת ובקשתו הרווחה משרד של זכייןכ המוכר גוף ציבורי 5.3

  . אישור המשרדתוגש בצירוף  הבקשה .זכיין עם חוזי לקשר שתתחייב רשות או מפעילה

הינם טיפוליים,  בה או עתידים להיקלט בהמהאנשים הנמצאים  50%לפחות מסגרת אשר  5.4

 סיעודיים או מזדקנים )לפי אישור המשרד(.

לקרקע/מבנה )לרבות נסח טאבו, חוזה חכירה, אישור הקצאה,  מגיש הבקשה מחזיק בזיקה 5.5

חוזה שכירות ו/או אחר( והתאמת ייעוד הקרקע לבקשה המוגשת. המסמכים צריכים להיות 

 עודכנים לחצי שנה האחרונה. מ

 )למעט שלב התכנון(שביצועו לפרויקט בניה, שיפוץ הרחבה או הצטיידות בדיעבד לא יינתן סיוע  5.6

 כבר החל או שהסתיים.

הבקשה כוללת התחייבות להשלמת מלוא מימון תקציב הפרויקט. ההתחייבויות האמורות  5.7

חלות על תקציב בניה, שיפוץ והרחבה וגם על ההצטיידות. כמו כן, השלמת תקציב נוסף ככל 
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יש לצרף שיידרש, מעבר לתקציב המתוכנן לפרויקט, חתומה על ידי גזבר/רו"ח מטעם הארגון. 

 .מימוןהתחייבות להשלמת מסמך 

, בהתאם לגובה במבנה בו ניתן הסיוע הבקשה כוללת התחייבות להפעלת המסגרת לאורך זמן 5.8

תיבחן עמידה  התחייבות להפעלת המסגרת.מסמך יש לצרף  הסיוע, חתומה ע"י מנכ"ל הארגון.

 לקרקע/מבנה. הזיקה ועל פי משך הסיועלגובה ביכולת התחייבות להפעלה שוטפת, בהתאם 

 לא יינתן סיוע לבניה/ שיפוץ/ הצטיידות למרכז יום שממוקם בתוך מסגרת דיור פעילה.  5.9

מילוי כל הסעיפים הנדרשים וצירוף כל המסמכים עומד בתנאים וכולל  הבקשהטופס  5.10

  הרלוונטיים, בהתאם לדרישות הקול קורא.

 לחזרה לתוכן העניינים

 הבקשותאופן בחינת ובחירת  .6

 

 להלן(. 9להלן( והעדיפויות )סעיף  8הבקשות יבחנו על פי ממדי איכות התוכנית )סעיף  6.1

 1-5כל ממד ידורג בסולם ניקוד  של  6.2

 נקודות 2.5ציון המעבר בממדי האיכות הינו בממוצע  6.3

 לעדיפויות. 50%-לממדי האיכות ו 50% בתום בחינת ההצעות ידורגו ההצעות על פי  6.4

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 50%  -ממדי הערכת איכות התוכנית .7

ובדיקת מענים אחרים  , אישור המשרד לצורךהנמקה לקיום הצורך , לרבותתוכניתהצורך ב 7.1

 25% - בסביבה

המבנה ייתן מענה  ,האוכלוסייההצגת מיפוי עדכני של , לרבות אוכלוסיית יעד והיקף פעילות 7.2

יוביל להגדלת הנהנית ולא רק  הפרויקטמימוש  ,איש( 50-)ולא יותר מ רחבה הלאוכלוסיי

  25% -לשדרוג לאוכלוסייה הקיימת

תכנונית  לוח הזמנים לפרויקט, מיפוי, פרוגרמההיתכנות יישומית של התכנית המוצעת, לרבות  7.3

 25% , ומינוי אדריכל/יתראשונית

לרבות צוות ניהולי, צוות מקצועי,  ניהול פרויקט הבינוי,יכולת הארגון לתמוך בתכנית, ברמת  7.4

   25% -רפואי, צוות ייעודי לביצוע התכנית, חוסן פיננסי, תשתיות ארגוניות-צוות פרא

 

 לחזרה לתוכן העניינים
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 50% –בגדר יתרון  היבטים –עדיפויות  .8

 

המסגרת )עדיפות ככל שדירוג  תמצא/כלכלי בו נמצאת -תינתן עדיפות בהתאם לאשכול חברתי 8.1

עבור אוכלוסיות ייחודיות )כגון הערבי,  תפעל/האשכול נמוך יותר(  או בהינתן שהמסגרת פועלת

 30% –החרדי, הדרוזי וכו'( 

 בהתאם להיסטוריית הסיוע הקודם מבחינת הזמן והיקף הסיוע הניתןתינתן עדיפות למסגרת  8.2

– 30% 

 -מקבלי השירות בה הינם אנשים על הרצף האוטיסטי או שיקום שרובתינתן עדיפות למסגרת  8.3

 העדפה זו תיבחן עבור בקשות המוגשות לביטוח לאומי ללא סיוע קרן שלם.. 40%

 לחזרה לתוכן העניינים

 כתובת לשאלות ויצירת קשר   .9

 :המגישים ולכל שאלה מקצועית ניתן לפנות לרשות 9.1

 :בטל"א שירותים לנכיםבכירה קרן לפיתוח  רכזתטובול , ספרא אורית גב' 

oritt@nioi.gov.il 

        mickyc@kshalem.org.ilפיתוח פרויקטים קרן שלם:   תגב' מיקי כהן , סמנכ"לי

 yoavan@molsa.gov.ilיואב אנקרי, מנהל תחום מרכזי היום, משרד הרווחה: מר 

 .16.1.20 -ב תשובות יועלו באופן מרוכז לאתר. 9.1.20תינתן עד ליום   -תקופת שאלות 9.2

במרכז ההדרכה בניין  9.00-13.30השעות בין  23.12.19חשיפה לקול קורא יתקיים ביום כנס  9.3

 בכנס תתקיים הדרכה והסבר על הפורטל המקוון., שהם. 6כותר פיס, רחוב כרמל 

 כאן -יש להירשם לכנס החשיפה

תוכלו להיעזר במדריך המצורף בנוגע לאופן מילוי הטופס. אנו ממליצים לכם לקרא מדריך זה  9.4

לפני מילויו. המדריך כולל הסברים ודוגמאות שיקלו עליכם למלא את הטופס באופן מדויק. 

הקפדה על מילוי מדויק של סעיפיו תקצר תהליכים ותאפשר לנו לקבל תמונה טובה יותר של 

 . לצפייה במדריךהפרויקט המוצע. 

לשאלות טכניות הנוגעות לשימוש במערכת מפת"ח ניתן לפנות לתמיכה הטכנית בכתובת  9.5

fundss@nioi.gov.il .נא השאירו פרטים ומספר טלפון לחזרה . 

 לחזרה לתוכן העניינים

mailto:oritt@nioi.gov.il
mailto:mickyc@kshalem.org.il
mailto:yoavan@molsa.gov.il
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKq-wqCt2PWVGkLi-cWAuc7dURTIyT1hNQkhGUTJRR1dDUktQWTdLOEZPSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKq-wqCt2PWVGkLi-cWAuc7dURTIyT1hNQkhGUTJRR1dDUktQWTdLOEZPSy4u
http://funds4dev.blob.core.windows.net/btlfilestemplates/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99.pdf
http://funds4dev.blob.core.windows.net/btlfilestemplates/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99.pdf

