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 מי אנחנו?  

המובילות השקעות חברתיות בישראל. הקרנות  ציבוריות  הינן קרנות  קרן שלם  ו  קרנות הביטוח הלאומי

 וקידום איכות החיים של אוכלוסיות בסיכון. זאת באמצעות מימון, פיתוחפועלות לצמצום פערים חברתיים  

 .בשותפות עם משרדי ממשלה, רשויות, קרנות, ארגונים ויזמים חברתיים מיזמים ותוכניות, תשתיות

לנכים שירותים  לפיתוח  מוגבלות הקרן  עם  לאנשים  שירותים  לפתח  ציבוריים  לגופים  כדי   ,מסייעת 

  חינוך  מסגרות לגיל הרך,תחומים:  מגוון  ולשפר את רווחתם. הקרן פועלת ב  מעגלי החייםבכל  לשלבם  

 טכנולוגיה מסייעת; ; פעילויות פנאי וספורט;  הפנימייובמעונות    תעסוקה; דיור מוגן בקהילהומיוחד; שיקום  

  ורכישת ציוד לשיקום שיפור תנאים פיזיים במוסדות

עם מוגבלות שכלית  מסייעת לרשויות המקומיות והאזוריות בפיתוח שירותים בקהילה לאנשים  קרן שלם

וההתפתחותית   האישי  הפוטנציאל  בסביבה זכות  למימוש  נורמאליים  לחיים  הטבעית,    הבסיסית 

רצונו של האדם,    במרקם החברתי, התרבותי והתעסוקתי, עד כמה שניתן, בהתאם ליכולתו  ות  ולהשתלב

עבור מעונות יום שיקומיים רב נכותיים   לרשויות  הסיוע של קרן שלם במסגרת קול קורא זה יינתן  .וצרכיו

משולבים   מעונות  או  שבלבד  השירותעל  ובלבד  רב  פעוטות  נמנים    מקבלי  התפתחותיים  איחורים  עם 

 .נכותים

 

 תקציר קול קורא 

ו  ותמזמינ  רן שלםוק  לאומיהמוסד לביטוח  של    הקרן לפיתוח שירותים לנכים   עמותות   או/רשויות 

הקדשים  כולל) הציבור,  לתועלת  בקשות    חברות  להגיש  של  (  שיפוץ  או  שיקומיים לבניה  יום  מעונות 

 פעוטות.ל

  משולבים עבור מעונות יום שיקומיים או מעונות  ,  לרשויותהסיוע של קרן שלם במסגרת קול קורא זה יינתן  

רב    פעוטות עם איחור התפתחותי  על מקבלי השירות נמניםובלבד שעם כיתות עבור פעוטות על הרצף  

 נכותי.

 . עם הרשות ויפנו באמצעות הרשות בלבד בתיאום יפעלו קרן שלםל המעוניינות לפנות  עמותות

 

  הביטחון החברתי. הרווחה ו ד של משרקול קורא זה  מתפרסם בד בבד עם קול קורא 

רשויות מקומיות יכולות להגיש בקשה לשני הקולות הקוראים, אך יוכלו לזכות רק באחד  

 מהם. 

מתוקף קולות  שתזכה  הקרנות והמשרד יתאמו את תוצאות הקולות הקוראים כך שבשנה זו בכל רשות  

 קוראים אלה, יוקם לא יותר ממעון יום שיקומי אחד.  
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 תאריך  

 
15/03/2022 

 

   מטרת הקול הקורא

 ות:באמצע לפעוטותשיפור איכות הטיפול הניתן  

   .ברחבי הארץנוספים   מעונות יום שיקומייםבניית  .1

  םהאזורים במעונות בהקמת  באמצעות של מעונות יום שיקומייםפיזור גיאוגרפי  .2

 . הוספת כיתות אם, הקמה חדשה :חסרהשירות 

 .טיוב שרות קיים עבור שיפוץ  .3

 

 סוגי המעונות שיכולים לפנות קבלת סיוע

עיכוב  : המוכרים עי משרד הרווחה והביטחון החברתי  מעונות יום שיקומייםכל סוגי 

 התפתחותי, תקשורת, חושי. 

 

 

 מי יכול להגיש את הבקשה 

 ., אשכולות רשויות מקומיות, מועצות אזוריות, ארגונים ללא כוונת רווחרשויות מקומיות

עבור אותה רשות.  בלבד אחת בקשהלהגיש  רשאיםאו רשות  ארגון כלמובהר בזאת כי 

 - הרווחה משרד(, שונים ארגונים ידי)על  רשות באותה ויותר בקשות שתי ויוגשו במידה

   .חשיבותן פי  על הבקשותאת  ווהקרנות ידרג המוגבלויות מינהל

להגיש באותה רשות    ניתןמעונות לפעוטות עם לקויות חושיות בקשות להקמת 

 נכותי.במקביל לבקשה למעון יום שיקומי רב 

 

 תמועד אחרון להגשת בקשו

 

 
 13:00בשעה  08/05/2022

 :כנס הסברה והדרכה יתקיים ב 

 04/04/2022 
 זום  הנחייה: 

 11:30עד  09:00בין השעות 

להגשת בקשה למוסד לבטוח 

 לאומי
 להרשמה לכנס הסברה

  דוא"ל לכתובתולשלוח בטוח לאומי יש לסרוק את המסמכים שהוגשו ל - להגשת בקשה לקרן שלם

mickyc@kshalem.org.il 

 

https://funds.btl.gov.il/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
mailto:mickyc@kshalem.org.il
mailto:mickyc@kshalem.org.il
mailto:mickyc@kshalem.org.il
https://funds.btl.gov.il/
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רציונל    

הגיל הרך מהווה שלב משמעותי ביותר בהתפתחותו של כל ילד, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בילד  

פיזיות,   בלקויות  מוקדם  וטיפול  אבחון  כי  ספק  לכל  מעבר  מוכיחים  מחקרים  מוגבלות.  חושיות,  עם 

הגיל מקדמים באופן משמעותי את התפתחותם המיטבית של הילדים. מאפייני    ,תקשורתיותוקוגניטיביות  

יוצרים "חלון הזדמנויות" לעבודה מניעתית והפעלת מנגנוני    –שינויים מהירים בתפקוד וגמישות המוח    –הרך  

בנוסף, השקעה בהתערבויות בגיל הרך נמצאה גם כיעילה מאוד מבחינה כלכלית, .  פיצוי, שיפור או "תיקון"

 . גיל זהלהשקעה נכונה בבל  תועלת הראו את ההחזר הגבוה המתק-וניתוחי עלות

על מנת לסייע לפעוטות עם מוגבלות ע"י מתן טיפול מקצועי ומיטבי בשלבי ההתפתחות המוקדמים ככל  

בהקמה של מעונות יום שיקומיים, המציעים שירותי העשרה, חינוך וטיפולים    נותת הקרוהאפשר, מסייע

 .מיוחדים לפעוטות עם מוגבלות שזקוקים לסל שירותים מקיף ויעודי

 נאי סף ת 

המחזיק  .1 ממשלתי  משרד  שאינו  ציבורי  מוסד  המהווה  כחוק  המאוגד  ארגון  הינו  הבקשה  מגיש 

 .באישור ניהול תקין בתוקף ככל הנדרש עפ"י החוק; רשות מקומית; או אשכול רשויות מקומיות

מהקולות באחד  ,או ארגוןו/רשות ה ולא זכ ,מבקשים להקים מעוןומה  חבתרשות מקומית שב .2

   . 2017-2021המוסד לביטוח לאומי או משרד הרווחה בשנים של  קוראים

גוף אשר זכה באחד מקולות קוראים אלו איננו יכול לבטל את זכייתו ולהגיש בקשה  

 לקול קורא הנוכחי.  

 :חריגה מתנאי סף זה תתאפשר

התחיל לפעול ח סיוע זה, ושהוקם מכוהמעון האמורים  ולות הקוראיםלרשויות אשר זכו בק •

 )או לפני כן(. 2021בספטמבר 

 מעונות יום עבור פעוטות עם לקויות חושיות. •

 

להיות  (    אשכול רשויות  /)שאינו רשות מקומית  על הגוף המגיש  -  בקשה המוגשת ע"י גוף מפעיל .3

הפעלת מעונות יום  כניות/מסגרות בתחום  וניסיון של שנתיים לפחות בפיתוח והפעלה של ת  בעל

 . אוכלוסיית היעד של הקול הקוראו/או עבור  שיקומיים

 

ית היעד ומטרות הפרויקט כפי שמתוארים בטופס הבקשה עונים על דרישות הקול יאוכלוס .4

 . הקורא

 

במקום   השירות ה/שיפוץהרחב/הקמהל והביטחון החברתימשרד הרווחה של  קבלת המלצה .5

 . )בצרופות( בו הוא מתבקש

 

עבורו מבוקש סיוע לרבות נסח טאבו, חוזה חכירה, מגיש הבקשה מחזיק בזיקה לקרקע/מבנה   .6

חוזה  מבנה בבמקרה של    .המסמכים צריכים להיות מעודכנים לחצי שנה האחרונה  .אישור הקצאה
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אחר   ו/או  זיקהשכירות  נדרשת  ציבורי  ,לא  לשימוש  ייעוד המבנה  להציג  יש  שכירות    אך  וחוזה 

 מיום האכלוס של המעון.שנים  15 הינו מבנהכי משך ייעוד יובהר  .הכולל בהתאם לגובה הסיוע

 

  :כיתות 4עד  3 -ל יםמיועד הקמה ו/או שיפוץ .7

   הקמת שירות חדש •

  של שירות קיים למבנה אחר לצורך שדרוג התנאים  העברה  •

  כיתת אם נוספת שתיתוסףובלבד  בהתאם לפרוגרמהכיתות  3או   2 שיפוץ מבנה קיים •

 מיליון ₪(  1מינימום בעלות )

 מיליון ₪(  1)בעלות מינימום בהתאם לפרוגרמה  כיתות 4שיפוץ מבנה קיים  •

מלא  פסיט  הגשת .8 הקרנותבקשה  לשתי  כל ים  וצירוף  הנדרשים  הסעיפים  כל  מילוי  כולל   ,

 הקול הקורא. המסמכים הרלוונטיים, בהתאם לדרישות 

   הסיוע  מרכיבי

 והצטיידות של מעונות יום שיקומיים.  שיפוץ, בנייההסיוע יינתן עבור  •

 הסיוע.  סכוםהפעלה במבנה בהתאם לשנות מספר למתחייב הגוף הפונה  •

 . י הביטוח הלאומי"ע   יינתן לפי מספר הכיתותו הצטיידות על פי תקן  •

  מקבילב  תקן לציוד טיפולי למעונות יום שיקומייםהצטיידות על פי לבקשת סיוע  להגישיש  •

 . זה קול קוראב  לא ניתן להגיש בקשה להצטיידות בלבדלבקשת הבינוי. 

ובמידת הצורך עם  תשפ"ב 2022גרסה לפרוגרמה בהתאם כניות עבור תהסיוע יינתן  •

 .  נותהקר  יהתאמות נדרשות אשר יאושרו על ידי נציג

  מוסד לביטוח לאומיה על פי מדיניות  באופן פרטני ייקבע ,חישוב עלויות בינוי בשווה כסף •

 .בשלב גיבוש התקציב לבקשה ,ויועצי הקרנות  קרן שלםו

 .בהסכםכקבוע התקדמות הפרויקט  והסיוע יינתן בהתאם לאבני הדרך  •

 .מיםובחתימה על הסכ נותת הקרומתן הסיוע מותנה באישור ועד •

 .םסכום הסיוע שיאושר לא יוצמד למדדי •

  בכל עת לשנות את רף הסיוע לפרויקטים בכפוף לאישור הוועדות  ותרשאי  קרנותה •

 .המוסמכות •

 :התקציב הכולל לקול קורא זה     •

 עדות הקרן. כפי שאושר בוו,  מיליון ₪ 92 - ביטוח לאומי

 הקרן.  הנהלת ב, כפי שאושר מיליון ₪ 15 - קרן שלם

כפוף וב תקציביים שיקולים, יתקבלוהבקשות שלמספר סכומים אלו יכולים להשתנות בהתאם 

 להחלטת הוועדות.

 

 

 

סיוע  לאחר אישור התוכנית בוועדת ההיגוי ואישור היקף ה יובהר כי  

מתוקף   אך ורקבוועדות, ניתן יהיה לעשות שינויים סבירים שנדרשים 

 ההיתר. 
 

http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/TekenMeonotYom.xlsx
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/ProgramaMaonYomShikumi.pdf
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 הסיועהיקף  

 או שיפוץ   בניה . א

 הסיוע רף 
  

 כיתות  4 כיתות  3
ביטוח 
 שלם רןק לאומי 

תקרת סיוע  
  מלש"ח

ביטוח 
 שלם  רן ק לאומי 

תקרת סיוע  
  מלש"ח

90%עד * 4-1אשכול    2.5 1.5 4.0 3.5 1.5 5.0 

80%עד * 7-5אשכול    2.0 1.5 3.5 2.9 1.5 4.4 

70%עד  10-8אשכול  *  1.6 1.5 3.1 2.4 1.5 3.9 

   .היועץ פ"יאת שהאחוז נגזר מהעלות הכוללת של הבניה כפי שתאושר עמובהר בז •

על מגיש הבקשה יהיה . רף הסיועואחוז הסיוע השניים:  י הנמוך מבין "ינתן עפיהסיוע  •

 .להתחייב להשלמת המימון 

 הצטיידות: 

לאומי  סיוע לביטוח  הזכאים  לציוד    המוסד  הגופים  פילכל  על  שיקומיים יינתן  יום  מעונות  ציוד    , תקן 

 .  ₪  500,000 עדתקרת סיוע , ואשכול הלמ"ס

מפורט לעיל והוא יהיה כלול בסכום  כ סכום ההצטיידות יתווסף לזה הניתן עבור הסיוע לבניה  

 הסופי שיאושר. 

 2022בשנת ובהתאם למדיניות התקציב  הקרן לפיתוח שירותים לנכיםהסיוע כפוף להחלטות ועדת 

 : תהליך בחינת הבקשות

 

  

 

 

 

 

 

 

האם הבקשה 
 עומדת 

 בתנאי הסף

האם הבקשה עברה 
ציון המינימליהאת   

מהו הציון שקיבלה 
 הבקשה 

 )במדדי בחינת הבקשות(

איזה דירוג קיבלה 
הבקשה ביחס 
 לבקשות אחרות

http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/TekenMeonotYom.xlsx
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 בחינת הבקשותל  לוח זמנים

 לוח הזמנים עשוי להשתנות בהתאם למספר הבקשות שיוגשו*

 

 

 

קבלת התשובה, בצרוף נימוקים ו/או מסמכים   ימים מיום 14 בכל שלב תבוצע בכתב, תוך הגשת ערעור*

 .רלוונטיים

 פירוט והערות  מועד נושא 

להגשת  קול קורא רסום פ

 בקשות

יש להגיש הבקשות באופן מקוון, כולל המסמכים הנלווים : ביטוח לאומי 15/03/2022

 מערכת מפת"חהנדרשים, באמצעות 

 את מסמכי הצרופות של הבקשה אל יש לשלוח :  קרן שלם

   mickyc@kshalem.org.ilפיתוח פיזי:   תמיקי כהן, סמנכ"לי

קרנות הסברה והדרכה  כנס

   הביטוח הלאומי וקרן שלם  

2022/04/04  

 09:00 - 11:30בין השעות   זוםיתקיים ב הכנס

 בקישור  יש להירשם מראש

  
הגשת  מועד אחרון ל

 שאלות/הבהרות

22/4010/  

  13.00בשעה 

 כמפורט להלן:  ת והבהרות יש לפנות בדוא"ללשאלו

 -הקרן לפיתוח שירותים לנכים ביטוח לאומי ,רוני גולדברג

ronig@nioi.gov.il  ;   קרן שלם   ,מיקי כהןmickyc@kshalem.org.il  
מועד פרסום 

  תשובות/הבהרות 

התשובות או ההבהרות שיינתנו לשאלות, יפורסמו באתר האינטרנט של    14/04/22

 . המוסד לביטוח לאומי/קרנות/בקשות לסיוע וקולות קוראים

מועד סיום הגשת 

 הבקשות

08/05/22   

 13:00בשעה 

, המלצתינו לא להגיש יום  בקשה אשר לא תגיע עד מועד זה לא תטופל

   .האחרון

המגישים לוודא קבלת מייל מהמערכת המאשר את הגשת  באחריות 

 הבקשה.

תשובות לבקשות שנדחו על 

 הסף

 הודעת דוא"ל תישלח למגיש הבקשה אשר בקשתו תדחה על הסף*.  2022/5/62

תשובות לבקשות שנדחו . 1

 עקב דירוג נמוך 

 

  בדיקת עומקמעבר ל. 2

 

14/06/22 

 יבוצע דירוג על סמך ציוני מדדי האיכות וההעדפות. 

ת על מעבר לשלב הבא או דחייהודעה בדוא"ל  מגיש הבקשה יקבל

 הבקשה עקב דירוג איכות נמוך*.

 בחינת הבקשות תתבצע על פי הבקשה הכתובה בלבד.  ,עד שלב זה

  ותעדכון וטיוב של הבקש

, הגשות  בציון הגבוה

 לוועדות 

לאחר סיום בדיקת עומק של הבקשה )הצגתה הפרונטלית, וככל  31/10/2022

שיידרש הצגת חומרים כתובים נוספים, עריכת סיור/ביקור בשטח ועוד(, 

בקשות שימצאו מתאימות יעברו תהליך טיוב, עדכון והגשה סופית לדיון  

 .נותת הקרובוועד 

לא יאוחר  חתימה על הסכמי סיוע 

מתחילת 

 2022דצמבר 

לחתום על הסכם אשר יכלול, בין היתר,  וארגון יידרשרשות או ה ה

התחייבויות בגין: עיגון אבני דרך לפרויקט, אופן פריסת התשלומים, 

 פרסום, מחקר ובקרה. 

  . לדוגמה הסכם ראו

https://www.btl.gov.il/Funds/
mailto:mickyc@kshalem.org.il
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
mailto:ronig@nioi.gov.il
mailto:mickyc@kshalem.org.il
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/TavnitHeskamAmutaShiputzBniya.pdf
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 מדדי בחינת הבקשות

 כמפורט להלן:   ,וההעדפות ניתהתכיעמדו בתנאי הסף ייבחנו על פי מדדי איכות אשר בקשות 

שהציון המשוקלל שלהן   (. בקשות1-5נקודות )בסולם    3הינו   בחינת הבקשות במדדיציון מעבר   •

 .יידחו, יהיה פחות מציון המעבר

 בשלות התוכניתבבהתחשב ו בהתאם לציון המשוקלל,  נותת הקרו בקשות יועברו לאישור ועד •

  .סיועבמדדי בחינת הבקשות אינו מבטיח  הבקשה מעבר  ,היינו . ומגבלות התקציב לביצוע

יידחו בהתאם   בקשות שקיבלו ציון משוקלל נמוך יחסית, גם אם גבוה מציון המעבר המינימלי, •

  קורא. הלמגבלת התקציב שהוגדר לקול 

 

   : (20%ומדדי העדפות ) (80%מדדי איכות )

 

 

 

 :בקשות שיעמדו בתנאי הסף ייבחנו על פי מדדי איכות התוכנית וההעדפות המפורטים להלן

מימוש הבקשה יביא לשיפור משמעותי באחד או יותר מהמדדים  :    כנית והערך המוסף  והצורך בת  .1

בסמוך וקירבה לקמפוס  מבנה/מגרש  ,  פעוטות  של  בהסעות  צמצום  ,הבאים: שיפור בתנאים הפיזיים

מיקסום השימוש בתשתיות )בהתאמה לביקוש הקיים ו/או ;  הגדלת היקף הנהנים מהשירות  ,חינוכי

 (. 30%) בעתיד(הצפוי 

  או מבנה לשיפוץ מקיף,   הקצאת מגרשלוח זמנים לביצוע הפרויקט,  היתכנות למימוש הפרויקט:   .2

   (.20%)  העמדה ראשונית, תקציב לפרויקט כניתופרוגרמה ות

המפעיל  איכות .3 הבקשה/ הגוף  לרבות:מגיש  השירות   ,  בתחום  ומומחיות  קודם  ניסיון  על  דגש 

היעד.   ופיזיות לאוכלוסיית  פיננסיות  ארגוניות,  אנושיות,  מקצועיות,  תשתיות  של  הימצאותן 

   .( 15%)  כניתוהת להפעלת

30%

20%
15%

15%

7.5%

7.5%
5% איכות

30%מוסףוערךצורך

20%היתכנות

15%הארגוןאיכות

15%נוספיםמאפיינים

העדפות

7.5%ייחודיותקבוצות

7.5%וגיאוגרפיתחברתיתפריפריה

5%בעברסיועקיבלשלאארגון
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את הזכות למתן מענה   ןלעצמ  ותשומר  שתי הקרנות  ות:קביעת הוועד  ל פימאפיינים נוספים ע  .4

בכל מרכיבי הקול קורא ובתנאי שהגוף מגיש ההצעה   15%למקרים חריגים ומנומקים בשיעור של  

יובא לידי ביטוי בנסיבות מיוחדות כגון: מצב  . וזאת  עבר את תנאי הסף וציון איכות המינימלי כמפורט

יחודיים )פריפריה, יישובים מעורבים,  ו/או שירות יחידי באזור ו/או שירות ליישובים עם מאפיינים י  חירום

יעד עם מאפיינים   לאוכלוסיית  ו/או שירות המיועד  מיצוי  למגזר מסוים בתת  ו/או  מואץ(  גידול  קצב 

 .  (15%)  ייחודיים מאוד

 העדפות: 

 ( 7.5%) מסוימות הנמצאות בסיכון גבוה ו/או בהדרה  עדוף קבוצות ייחודיות ית  .5

פי אשכול הלמ"ס של הרשות המקומית בה  -על גיאוגרפית עדוף פריפריה חברתית או/ו ית  .6

 ( 7.5%פועלת התוכנית )

משרד הרווחה והביטחון  ו/או  קרנות הביטוח הלאומימארגון שלא קיבל סיוע  –  סיוע קודם  .7

 ( 5%) ₪  500,000 -בחמש השנים האחרונות, או שקיבל סיוע פחות מ החברתי

 : נוספות  הנחיות 

בנוגע לאופן מילוי טופס הבקשה. המדריך כולל הסברים    במדריך להגשת בקשותמומלץ להיעזר   •

ודוגמאות שיקלו עליכם למלא את הטופס באופן מדויק. הקפדה על מילוי מדויק של סעיפי הטופס 

 . המקוון תקצר תהליכים ותאפשר לנו לקבל תמונה טובה יותר של הפרויקט המוצע

 ת:ולשאלות אודות הקול קורא יש לפנות בדוא"ל לכתוב •

o לאומי  חיטוב : ronig@nioi.gov.il 

o שלם  קרן  :mickyc@kshalem.org.il 

o אתר האינטרנט של המוסד לביטוח התשובות או ההבהרות שיינתנו לשאלות יפורסמו ב

 . לאומי

o ( את המועדים לשאלות ופרסום תשובות.הבקשות לבחינת זמנים לוחראו לעיל ) 

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

fundss@nioi.gov.il    .לחזרה טלפון  ומספר  פרטים  השאירו  בנא  להיעזר  כדאי  כן,   סרטוןכמו 

 .המקוונת במערכת בקשות הגשתל הדרכה

 לקבלת עדכונים ולכנס חשיפה, כדי לדעת כל מה שצריך על קול קורא זה. הירשמו כאן •

 

 הערות כלליות

 

 חוות וקבלת בירור וכן לבקשה בנוגע הבהרות וקבלת פגישות יתקיימו, הבדיקה מתהליך כחלק .1

 וידרשו יתכן, בתהליך שיתקדמו לבקשות. הרלוונטיים הממשלה במשרדי  המקצוע מאנשי דעת

 .סופיים ותיקונים עדכונים

 . התקציבבמסגרת ו רן שלםוק הלאומי  לביטוח המוסד  וועדות באישור מותנה הסיוע מתן .2

[, משולב נוסח] הלאומי הביטוח חוק להוראות בכפוף הינו הקרן לפיתוח שירותים לנכים סיוע .3

 .  והתקנון של הקרן מכוחו שהותקנו התקנות, 1995- ה"התשנ

 קרן.  נהלת היהיה בכפוף למדיניות ה קרן שלםסיוע  .4

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
mailto:ronig@nioi.gov.il
mailto:mickyc@kshalem.org.il
https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Pages/default.aspx
https://funds.btl.gov.il/
mailto:fundss@nioi.gov.il
https://www.youtube.com/watch?v=iPdvKVsfits&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iPdvKVsfits&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iPdvKVsfits&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iPdvKVsfits&feature=youtu.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
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 או/ו  התקנות או/ו החוק הוראות לבין  זה במסמך הכתוב בין סתירה  תימצא בו מקום בכל .5

 ובמדיניות.  בתקנונים ,בתקנות , בחוק  הקבוע יגבר –או המדיניות  התקנונים

 

 

 

 

 

 

  בקשה כל לממן או/ו לקבל יםמתחייב םאינ קרן שלםאו  לאומי  לביטוח המוסד כי יובהר .6

 שהיא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להגשת בקשה לקרן פיתוח 

שירותים  לנכים ביטוח 

 לאומי

יש לסרוק את המסמכים שהוגשו  -להגשת בקשה לקרן שלם 

 לבטוח לאומי ולשלוח לכתובת דוא"ל 

mickyc@kshalem.org.il 

לרישום לקבלת עדכונים בנוגע לקול 

 קורא ולהרשמה לכנס חשיפה

 

 

https://funds.btl.gov.il/
mailto:mickyc@kshalem.org.il
mailto:mickyc@kshalem.org.il
mailto:mickyc@kshalem.org.il
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u

