
קול קורא למענק מרחבים 
רשויות מקומיות ומועצות אזוריות

מינהל מוגבלויות, קרן שלם בשיתוף משרד הרווחה והביטחון החברתי
26.1.22

כותרת משנה ש המת
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: ברכות
לית קרן שלם "מנכ|ריבה מוסקל ' גב

מינהל מוגבלויות משרד           , מנהלת אגף בכיר קהילה|ויויאן אזרן    ' גב

הרווחה והביטחון החברתי

:מנחים
קרן שלם , לית פיתוח פיזי"סמנכ|עוס מיקי כהן    

שירות בוגרים, מנהל תחום מרכזי יום וגמלאים, יואב אנקרי|עוס יואב אנקרי 

משרד הרווחה והביטחון     , מינהל מוגבלויות, אגף קהילה, ומזדקנים
החברתי
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לוחות זמנים

| 3

פרסום קול קורא|02.01.22

מפגש חשיפה בזום  |26.01.22

מועד אחרון להגשת בקשות    |31.03.22

תהליכי מיון דירוג ובחירת בקשות  |01.07.22

תהליכי טיוב ופיתוח תוכניות עבודה  |01.09.22

ביצוע|2022-23

יתכנו שינויים בלוחות הזמנים** 
בכל שלב אין לראות אישור בקשה אלא רק בסמכות     **  

הנהלת הקרן



רציונל
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עירוני/ במרחב ציבורי, הקמת מסגרת יום בקהילה▪

,  +21בגילאי , אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: אוכלוסיית היעד▪
או הזקוקים לתמיכות מרובות בהתאם להגדרות משרד    /רמת תפקוד טיפולית ו

.  הרווחה והביטחון החברתי

.י משרד הרווחה והביטחון החברתי בהתאם למיפוי"יקבע ע: תעריף/מודל ההפעלה ▪

-מרכזי תרבות עירוניים , פארק חי, גן זואולוגי, חווה חקלאית, פארק עירוני: מרחב ציבורי▪
.'מוזיאונים  וכד, ספריות

.המסגרת תפעל במימון ופיקוח משרד הרווחה והביטחון החברתי▪



מקבליעבורהפעילותבסיסיהיהאשרמבנהשיפוץאו/ושדרוג
.הציבורימהמתקןכחלקאולצדונמצאהשרות

התמיכותהעשרתוהרחבה,טיפוליתפיזיתמעטפתיהווההמבנה
.ושירותיםהזנה,שייכותשלבסיסייםלצרכיםמענהוייתן
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מטרות

הנמוך מבניהם, מהעלות הכוללת80%ועד ₪  מיליון 1עד היקף המענק ▪
.ה"היקף הסיוע יהיה בהתאמה לאחוז המשתתפים עם מש▪
מענק צמרת  ציוד יינתן בתקציב נפרד במסגרת ▪
נדרש היתר ציבורי או שימוש חורג▪



הנחיות הקול הקורא

אזוריותמועצות,מקומיותרשויותאכולות,מקומיותרשויותלהגישרשאים▪
מבנהשיפוץ/להתאמהנדרשיםסטנדרטים▪
(ציבורימתקןצמוד)למבנהנדרשותבסיסיותפונקציות▪
הסיועהיקף▪
זמניםלוחות▪

:הבקשהלהגשתהנחיות
התוכניתרציונל▪
תפקודרמות,אפיוןי"עפהתפלגות:השרותמקבלימספר▪
לרשותהמתקןשלהזיקהמהות:המיועדהמתקןתיאור▪
ההיתרסטטוס,בתכנון,פעיל,קיים-המתקןסטטוס▪
נושאיםי"עפומבוססמשועראומדן▪
פרוייקטתקצירטופס▪
שלםולקרןת.המחוזית.למפקח,לבוגריםהיוםמרכזיתחוםלמנהל:תישלחהבקשה▪
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תנאי סף
הסברסףתנאי

י הרשות בלבד"הגשת הבקשה ע

המבנה מצוי בסמוך למתקן בבעלות  

בת של הרשות או בזיקה ' רשות או חב

משפטית לרשות

,מוזיאון,חיפינת,פארק:מתקןמתקדמיםביצועבשלביאוקייםמתקן*

.'וכדספריה

ישקלו,הצעות/בקשותמספיקתוגשנהלאאם)רשותלמתקניעדיפות

).לרשותזיקהאובבעלותשאינםלמתקניםגם

.סים"למתנהכוונהאין*

בתוך או בסמוך  , הקצאת מבנה או חלל

למתקן

.(ברוטומקדם1.3)נטור"מ250-300כ,לשיפוץפונקציונלימבנה

.קצרהליכהבמרחק,בצמידותאוציבורימתקןבתוךיהיההמבנה

.משתתפים15-ולא פחות מ, ה"אנשים עם מש50%לפחות -רב נכותימשתתפים  20מינימום 

.ה"גובה המענק יושפע מאחוז המשתתפים עם מש

יש להציג מקורות מימון נוספים למימוש הפרויקטקיום מקורות מימון נוספים
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קריטריונים
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משקלותהסברקריטריון

20%.למבנהוקירבהחוץשטחי/בטבעלמתקןגבוההעדיפותלמבנההסמוךהמתקןומיקוםסוג

שלםבקרןנעזרהטרםאשררשות

בכלעמוקשיפוץאו/ולבנייהבמענקים

האחרוןבעשורתחום

-עד כה לא קיבלה סיוע בתחום הפיתוח הפיזי מקרן שלם

5

5-מיעוט מענים אחרים בסביבה /בחינת היעדר

5-מתן שרות אזורי

15%

רשות אשר טרם קיבלה מענק מקרן 

שיפוץ של מרכז טיפול /שלם לבנייה

ותעסוקה

רשות אשר עד מועד הגשת הבקשה לא קיבלה סיוע  

. או טיפול/למרכז תעסוקה ו

10%

10%מונה אחראי לניהול והובלת המיזםמנהל פרוייקט מטעם הרשות

10%השרות יופעל תוך שנה עד שנה וחצי מאישור המענקהפרוייקטלוחות זמנים לביצוע 

10%יחס הפוךאשכול רשות

10%לפחות מתגוררים בבתי ההורים50%מקבלי שירות המתגוררים  בקהילה 

פריפריה  , שיקולים תרבותיים, מגזר, שירות יחידי באזורשיקול דעת הוועדה

.שכונה/או  על בסיס אזור/חברתית ו

15%

100%



הסברר"במשטחפונקציה

פעילותכסדנתגםישמש20מטבח

10מזווה

למטבחבקרבה,אכילהכאזורגםתשמש40מבואה

(סטיילינג וטיפוח, אומנות, מחשבים)יש לציין שימוש 40סדנא רב תכליתית

גופניתפעילות)רפואייםפרא/משלימיםטיפולים40חדר רב תכליתי

(חכמהלימודכיתת)העשרהלמידהכישורי40חדר רב תכליתי

נכה1רגיל1/נשים2גברים152שירותים

לישיבותגםישמש15רכז/חדר מנהל

4שירותי צוות

15מחסן

239כ נטו"סה

310(1.3)*כ ברוטו "סה

:(ציבורימתקןצמוד)למבנהנדרשותבסיסיותפונקציות

ופיתוחתכנוןבשלבהשרותומקבליהמתקןומיקוםלאופיבהתאםותגובשתעודכןהסופיתהפיזיתהפרוגרמה

.הקוראבקולשיזכוהבקשות



המצגת מהווה תקציר לקול הקורא
יש לקרוא בעיון התנאים והסעיפים  

בקול הקורא  
מענק  -המופיע באתר קרן שלם

מרחבים

!תודה ובהצלחה

office@kshalem.org.il 
03-9601122

www.kshalem.org.il

|1
0

,ס יואב אנקרי"עו
,  מנהל תחום מרכזי היום

משרד  , מינהל מוגבלויות
:  הרווחה והבטחון החברתי
yoavan@molsa.gov.il

,ס מיקי כהן"עו
לית פיתוח פיזי  "סמנכ

: קרן שלם

mickyc@kshalem.
org.il

http://www.kshalem.org.il/
mailto:yoavan@molsa.gov.il
mailto:mickyc@kshalem.org.il


?שאלות
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