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 מי אנחנו? 

הינן קרנות לאומיות המובילות השקעות חברתיות בישראל. קרנות הביטוח הלאומי 

הקרנות פועלות לצמצום פערים חברתיים וקידום איכות החיים של אוכלוסיות בסיכון. 

 .זאת באמצעות מימון, פיתוח, הקמת תשתיות, מיזמים ותוכניות, חדשניות ואפקטיביות

 .ארגונים ויזמים חברתייםבשותפות עם משרדי ממשלה, רשויות, קרנות, אנו פועלים 

 הקרן לפיתוח שירותים לנכים

מסייעת לגופים ציבוריים לפתח שירותים לאנשים עם מוגבלות, כדי לשלבם בקהילה 

ולשפר את רווחתם ואיכות חייהם. הקרן פועלת בתחומים הבאים: החינוך המיוחד והגיל 

יה; פעילויות פנאי וספורט; יהרך; שיקום תעסוקתי ; דיור מוגן בקהילה ובמעונות פנימ

 סיעודיים וכו'. -טכנולוגיה מסייעת; מרכזי יום טיפוליים

 קרן שלם

עם  הקרן מסייעת לרשויות המקומיות והאזוריות בפיתוח שירותים בקהילה לאנשים

ע"י משרד הרווחה  המוכרים  שכלית התפתחותית/מוגבלות חושית ופיזית, מוגבלות 

זכות קרן שלם  למימוש הפוטנציאל האישי וה למצוין בתקנון והביטחון החברתי, בהתאם 

במרקם החברתי, התרבותי  ות הטבעית, להשתלב הבסיסית לחיים נורמאליים בסביבה

גיוון ומאפשרת   רצונו וצרכיושל האדם,  והתעסוקתי, עד כמה שניתן, בהתאם ליכולתו

 .במתן מענים לאנשים עם מוגבלות ובחירה

 

 רד הרווחה והביטחון החברתימנהל מוגבלויות מש

זאת באמצעות פיתוח  קידום ושיפור איכות חייהם ורווחתם של אנשים עם מוגבלות,

מסייעים לאדם לנהל חיים בעלי תוכן רצף שירותים בקהילה ושירותים חוץ ביתיים, ה

.ומשמעות ולקיים אינטראקציה פורה עם סביבתו מתוך אוטונומיה רבה ככל הניתן  

לקבלת סיוע לפרויקטים שלהלן תתבצע בתיאום, שיתוף פעולה ויידוע הפניה לקרנות 

אגפי/מחלקות הרווחה והשירותים החברתיים ברשויות, משרד הרווחה והביטחון  של

 החברתי.

 

 

 



 
 

2 
 

 תקציר קול קורא

משרד הרווחה , קרן שלם, של המוסד לביטוח לאומי לפיתוח שירותים לנכיםהקרן 

, מזמינים גופים ציבוריים: רשויות מקומיות או אשכול רשויות, עמותות, והביטחון החברתי

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

 וציוד של מרכזי יום טיפוליים סיעודיים וכן מסגרות לאנשים מזדקנים עם מוגבלות. שיפוץ
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  כלליים םפרטי

 

 תאריך 

 07/12/2022 

 מטרת הקול הקורא 

, כמפורט באוכלוסיית בקהילהעם מוגבלות המשך שילובם של אנשים  .1 

 היעד לקול קורא.

 טיפול ושיקום איכותיים.התנאים הפיזיים כבסיס למתן שיפור  .2

 . בכל רשות ותמיכה הרחבת רשת שירותי מרכזי יום .3

 אוכלוסיית יעד 

ית, קוגניטיבית ואנשים על הרצף זפיחושית, עם מוגבלות +( 21)בגילאי אנשים  

 אנשים מזדקנים עבור מסגרות וכן ,ברמת תפקוד טיפולית סיעודית ,האוטיסטי

ליכולותיהם ורמת תפקודם זקוקים למסגרת מותאמת , העם מוגבלות +(45)בגילאי 

 .התעסוקתי ברצףואינם מסוגלים להשתלב 

 מי יכול להגיש את הבקשה 

חברות לתועלת ) , אשכולות רשויות מקומיות, ארגונים ללא כוונת רווחרשויות מקומיות 

ובלבד שלא התקבל סיוע קודם לבנייה או שיפוץ של אותה  (,הקדשים וכיו"ב, הציבור

קרן לפיתוח שירותים לשתי הקרנות:  היש להגיש את הבקש.2019מסגרת החל משנת 

 מערכת מפת"ח –קישור להגשת בקשה לביטוח הלאומי   לנכים וקרן שלם.

 קישור להנחיות הגשת הבקשה לקרן שלם

 מועד אחרון להגשת בקשות 

 13:00בשעה  29/01/2023 

 :יתקיים במקוון כנס הסברה והדרכה  

 10/01/2023 
 יש להירשם מראש 009:3בשעה 

 בקישור

 להגשת בקשה
לרישום לקבלת עדכונים בנוגע לקול 

 קורא ולהרשמה לכנס חשיפה

https://funds.btl.gov.il/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
https://funds.btl.gov.il/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
https://funds.btl.gov.il/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
https://funds.btl.gov.il/Account/Login?ReturnUrl=%2F#/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
https://funds.btl.gov.il/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
https://funds.btl.gov.il/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
https://funds.btl.gov.il/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
https://funds.btl.gov.il/
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 תנאי סף .1

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

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

המחזיק באישור ניהול תקין בתוקף ככל הנדרש עפ"י החוק; או רשות  ,ממשלתי

 מקומית; או אשכול רשויות מקומיות.

 . התחייבות למשך הפעלת המסגרת בהתאם לגובה הסיוע .2

או הרשות הארגון המפעיל מוכר כזכיין של משרד הרווחה והביטחון החברתי  .3

של מרכזי יום לאנשים עם מוגבלות.  כמפעיל ,במשך שנתיים לפחותהמקומית 

רשויות מקומיות יידרשו להתחייב לקשר חוזי עם זכיין העומד בתנאי הסף שהוגדרו 

לת רשות לא נדרש )בהפע בקול קורא זה, או להפעיל את המסגרת באופן עצמאי

 .ניסיון(

מהאנשים  70%. כמו כן, לפחות אנשים 20מספר האנשים במסגרת לא יפחת מ  .4

הנמצאים בה או העתידים להיקלט בה, הינם בתפקוד נמוך, טיפוליים, סיעודיים 

 . )עפ"י סמל תעריף תואם של משרד הרווחה( או מזדקנים

מהאנשים במסגרת, מתגוררים בקהילה בבתי המשפחות )על  25%לפחות  .5

 (.משרד הרווחהידי -בסיס מיפוי המאושר על

מגיש הבקשה מחזיק בזיקה לקרקע/מבנה לרבות נסח  -אישור זיקה לקרקע  .6

ללא צורך  חוזה שכירות ו/או אחר חלופיןלאו  טאבו, חוזה חכירה, אישור הקצאה

, לרבות כים להיות מעודכנים לחצי שנה האחרונההמסמכים צרי בזיקה לקרקע.

 . היתר שימוש התואם את ייעוד המבנה

טופס הבקשה כולל מילוי כל הסעיפים הנדרשים  -הגשת המסמכים הנדרשים  .7

 וצירוף כל המסמכים הרלוונטיים, בהתאם לדרישות הקול הקורא.

-והתחייבות להשלמת מלוא מימון תקציב הפרויקט בהתאם לאשכול הסוצי .8

  בהתאם לתוכנית המאושרת. ,אקונומי

למרכז יום שממוקם בתוך מסגרת דיור וציוד הבקשה אינה מיועדת לבניה/ שיפוץ  .9

 קהילתית או מוסדית פעילה.

סיוע בבניה או  ושקיבלציוד למסגרות /הבקשה אינה מיועדת לבניה/ שיפוץ .10

 .2019שנת מו החל מלמרכזי יום שפורס יםקורא ותבשיפוץ, במסגרת קול
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 רציונל .2

 שאנחנו מעניקים הסיוע .3

 ן.בהתאם למדיניות הקר הצטיידות,, שיפוץ, בניה :הסיוע הכספי יינתן עבור .1

 לא יינתן סיוע עבור הצטיידות בלבד. .2

בשווה כסף ייבחנו באופן פרטני ועל פי  או שיפוץ בלבד חישובי עלויות בינוי .3

 .מדיניות הקרנות בשלב גיבוש התקציב לבקשה

 .הסיוע יינתן בהתאם לאבני הדרך להתקדמות הפרויקט אשר יעוגנו בהסכם .4

 .ת הקרןואישור ועדמתן הסיוע מותנה ב .5

 גובה הסיוע .4

או הרחבה של מבנה, שיפוץ מבנה וציוד, ובהתאם  בניההסיוע הכספי יינתן עבור 

 למדיניות השותפים. 

 רף הסיוע לבנייה:   

ובהתאם  וציוד של מבנהשיפוץ , הרחבה, בניההסיוע הכספי המירבי יינתן עבור 

 למדיניות הקרנות. 

 ביטוח לאומי: 

לחיות בקהילה ולממש  מתוך שאיפה לאפשר לאנשים עם מוגבלות בתפקוד נמוך

את יכולותיהם, משרד הרווחה מסייע במימון הפעלה שוטפת והקרנות מסייעות 

 בהקמת מסגרות ושירותים המותאמים לכל רמות התפקוד ומעגל חייו של האדם.

סיעודית ולאנשים -פוליתמרכזי היום והתמיכה מיועדים לאנשים ברמת תפקוד טי

+ עפ"י הגדרת משרד הרווחה, שאינם מסוגלים או אינם 45מזדקנים בגילאי 

 מעוניינים להשתלב בתעסוקה רגילה או מוגנת.   

לקרן לפיתוח שירותים לנכים, לקרן שלם ולמשרד הרווחה,  יש תפקיד חשוב 

 בפיתוח

תפקוד נמוכה,  שירותים המאפשרים התנהלות יומיומית בקהילה לאנשים ברמת

בפרט לנוכח הגידול הניכר במספר האנשים הזקוקים לשירותים של מסגרת יומית 

 בקהילה. 

, עפ"י והציוד שיפוץ, השלושת השותפים מייעצים ומלווים את תוכניות הבניה

 סטנדרטים ציבוריים ומקצועיים.
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כלכלי של הרשות המקומית בה פועל -דיפרנציאלי, תלוי אשכול חברתירף הסיוע הינו 

כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(, כמפורט -השירות )עפ"י המדד החברתי

 להלן:

מעלות הפרויקט,  90%או ₪  2,800,000:  עד ויישובים בקוי עימות 1-4אשכולות  .א

 לפי הנמוך מבניהם.

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

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

 

 קרן שלם: 

עבור מסגרות המיועדות לאנשים עם מוגבלות פיזית, חושית, ₪  מיליון  2רף הסיוע עד 

 שכלית התפתחותית.

סטי, מענק קרן שלם יינתן *במסגרות רב נכותיות הכוללות אנשים על הרצף האוטי

 בהתאם למספרם היחסי של מקבלי השרות הנמנים על אוכלוסיית מש"ה והשיקום. 

  

, הינו דיפרנציאלי, ביחדשל ביטוח לאומי ושל קרן שלם  המשותףבכל מקרה, רף הסיוע 

-המדד החברתיכלכלי של הרשות המקומית בה פועל השירות )ע"פ  -תלוי אשכול חברתי

 (, כמפורט להלן: כלכלי לרשויות מקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מעלות הפרויקט, לפי הנמוך  90%עד  מלשח, 4,800,000:  1-4אשכולות  .א

 מבניהם.

מעלות הפרויקט, לפי הנמוך  80%עד  מלש"ח,  4,450,000:  5-7אשכולות  .ב

 מבניהם

מעלות הפרויקט, לפי הנמוך  70%עד מלש"ח,  4,200,000: 8-10אשכולות  .ג

 מבניהם

 

 . (50%כל קרן )₪, מיליון  50התקציב המשותף של שתי הקרנות לקול קורא זה עומד על 

 

 

 מענק לציוד:

 .** לא ניתן להגיש בקשה לסיוע בציוד בלבד

                                                                                                         ביטוח לאומי: 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/24_16_330t2.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/24_16_330t2.xls
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, ובהתאם לגודל ללי מרכזי יוםתקן ציוד כ מענק ביטוח לאומי לציוד יינתן על פי

 המסגרת, עד

יש להגיש תקן ציוד כחלק ממסמכי הבקשה לקול ₪.  500,000לתקרת סיוע בסך של 

 קורא זה. 

 קרן שלם:

, בהתאם לגודל המסגרת,  עד  תקן ציוד קרן שלם מענק קרן שלם לציוד יינתן על פי

 ₪.   500,000לתקרת סיוע בסך של 

 

 :תהליך בחינת הבקשות .5

  

 .ים הבאיםקפירוט על התהליך ראו בפר

 

  

האם הבקשה 
 עומדת 

הסף?בתנאי   

האם הבקשה עברה 
ציון המינימלי?האת   

מהו הציון שקיבלה 
 הבקשה? 

 )במדדי בחינת הבקשות(

איזה דירוג קיבלה 
הבקשה ביחס 

 לבקשות אחרות?

https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/TekenZiyudMerkazYom.xlsx
https://www.kshalem.org.il/grant/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94/?taxgr=5
https://www.kshalem.org.il/grant/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94/?taxgr=5
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 בחינת הבקשותל לוח זמנים .6

 לוח הזמנים עשוי להשתנות בהתאם למספר הבקשות שיוגשו

 פירוט והערות מועד נושא

פתיחת קול 

קורא להגשת 

 בקשות

יש להגיש הבקשות באופן מקוון, כולל  -בטוח לאומי  07/12/2022

 מערכת מפת"חהמסמכים הנלווים הנדרשים, באמצעות 

 יש לשלוח המסמכים בדוא"ל :  -קרן שלם

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

כנס הסברה 

והדרכה 

 למתעניינים

הכנס  10/01/2023

המקוון 

יתקיים 

שעה ב

09:30 

 יש להירשם מראש 

 בקישור

מועד אחרון 

 לשאלות/

 הבהרות

 המייל תולשאלות והבהרות יש לפנות בדוא"ל לכתוב 18/1/2023

 oritt@nioi.gov.il  או  mickyc@kshalem.org.il  לא יאוחר

 מהמועד המצוין.

מועד פרסום 

 תשובות/

 הבהרות

התשובות או ההבהרות שיינתנו לשאלות, יפורסמו באתר  25/1/2023

האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי/קרנות/בקשות לסיוע 

 .וקולות קוראים

מועד סיום 

הגשת 

 הבקשות

בקשה אשר לא תגיע עד מועד זה לא תטופל. באחריות  13:00 29/1/2023

המגישים לוודא קבלת מייל מהמערכת המאשר את הגשת 

 הבקשה.

תשובות 

לבקשות 

שנדחו על 

 הסף

הודעת דוא"ל תישלח למגיש הבקשה אשר בקשתו תדחה  20/02/2023

 על הסף*.

תשובות 

לבקשות 

שנדחו עקב 

דירוג נמוך/ 

מעבר 

 עומקבדיקת ל

 

25/03/2023 

 יבוצע דירוג על סמך ציוני מדדי האיכות וההעדפות. 

ת מגיש הבקשה יקבל מייל על מעבר לשלב הבא או דחיי

 הבקשה עקב דירוג איכות נמוך*.

עד שלב זה בחינת הבקשות תתבצע על פי הבקשה 

 הכתובה בלבד.

עדכון וטיוב 

סופי של 

הבקשה 

והבאה 

להחלטת 

 הועדה

בהתאם לקצב 

 הפיתוח

לאחר סיום בדיקת עומק של הבקשה )הצגתה 

הפרונטלית, וככל שיידרש הצגת חומרים כתובים נוספים, 

עריכת סיור/ביקור בשטח ועוד(, בקשות שימצאו מתאימות 

יעברו תהליך טיוב, עדכון והגשה סופית לדיון בוועדת 

  .הקרן

חתימה על 

 הסכמי סיוע

בהתאם לקצב 

 הפיתוח

לחתום על הסכם אשר יכלול, בין היתר, הארגון יידרש 

התחייבויות בגין: עיגון אבני דרך לפרויקט, אופן פריסת 

 .לדוגמה הסכם התשלומים, פרסום, מחקר ובקרה. ראו

https://www.btl.gov.il/Funds/
https://www.btl.gov.il/Funds/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/HeskemBinuyAmuta.pdf
http://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/Documents/HeskemBinuyAmuta.pdf
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קבלת התשובה, ורק  ימים מיום 7בכל שלב תבוצע בכתב, תוך  הגשת ערעור*

 .בצרוף נימוקים ו/או מסמכים רלוונטיים

 בחינת הבקשות מדדי .7

בקשות שיעמדו בתנאי הסף ייבחנו על פי מדדי איכות 

 :כמפורט להלן ,וההעדפות התוכנית

  

  

 

 מדדי איכות:

וההעדפות המפורטים  תוכנית ייבחנו על פי מדדי איכות ,יעמדו בתנאי הסףאשר  בקשות

 .להלן

(. בקשות שהציון 1-5נקודות )בסולם  3הינו  בחינת הבקשות ציון מעבר במדדי .1

  .מציון המעבר יידחו נמוךהמשוקלל שלהן יהיה 

בהתחשב ו בהתאם לציון המשוקלל, נותת הקרובקשות יועברו לאישור ועד .2

. בקשות שקיבלו ציון משוקלל נמוך יחסית, גם אם לביצוע בבשלות התוכנית

יידחו בהתאם למגבלת התקציב שהוגדר לקול  גבוה מציון המעבר המינימלי,

  קורא. ה

 

 

 

 

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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 (:80%מדדי איכות )א. 

 : (30%בתכנית והערך המוסף ) הצורך .1

  הצורך במסגרת ברשות שאין בה אף מסגרת או שהמבנה הקיים אינו

 מותאם

  הממוקם בלב הקהילה, אזורי מגורים או מוסדות ציבור.מגרש או מבנה 

  איש למסגרת וברשויות מעל  40הגדלת מספר מקבלי השירות )עד

 איש למסגרת(  60תושבים עד  250,000

 שיפור תשתיות פיזיות במבנה 

 

 (:20%היתכנות ויישומיות ) .2

  תקציב לפרויקט  הקצאת 

  טופס פרוגרמה(הגשת פרוגרמה( 

 צרופה –דה ראשונית סקיצה/ תכנית העמ 

 

 (:15%איכות הארגון ) .3

  ניסיון קודם ומומחיות מעבר לשנתיים בתחום השירות לאוכלוסיית היעד )לגוף

 צרופה עם תבנית קיימת-שאינו רשות מקומית(

 ניסיון קודם בניהול פרוייקטים דומים מול הקרנות 

 

 (:15%מאפיינים נוספים ) .4

למתן מענה למקרים חריגים שלושת השותפים שומרים לעצמם את הזכות 

ומנומקים, ובתנאי שהגוף מגיש ההצעה עבר את תנאי הסף וציון איכות המינימלי. 

 לדוגמא: שירות המיועד לאנשים סיעודיים מורכבים.

 (:20%ב. העדפות )

 (7.5%תיעדוף קבוצות ייחודיות מסוימות הנמצאות בסיכון גבוה ו/או בהדרה  ) .1

 (7.5%תיעדוף  פריפריה חברתית ו/או גיאוגרפית על בסיס שכונה ולא עיר. )  .2

שלא קבל סיוע מקרנות הביטוח הלאומי בחמש השנים האחרונות, או  –ארגון חדש  .3

 (5%ש"ח. ) 500,000 -שקיבל סיוע פחות מ
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 ?יש שאלות .8

בנוגע לאופן מילוי טופס הבקשה. המדריך  במדריך להגשת בקשותמומלץ להיעזר  .1

כולל הסברים 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

   או  mailto:oritt@nioi.gov.ilהקול קורא יש לפנות בדוא"ל לכתובת: לשאלות אודות  .2

mailto:mickyc@kshalem.org.il 

אתר האינטרנט של המוסד התשובות או ההבהרות שיינתנו לשאלות יפורסמו ב

 . לביטוח לאומי

 ( את המועדים לשאלות ופרסום תשובות.לוח זמנים לבחינת הבקשותראו לעיל )

הטכנית ניתן לפנות לתמיכה  ח"מפת במערכת לשאלות טכניות הנוגעות לשימוש .3

כמו כן, כדאי נא השאירו פרטים ומספר טלפון לחזרה.  fundss@nioi.gov.il בכתובת

 .המקוונת במערכת בקשות הגשת על הדרכה סרטוןלהיעזר ב

לקבלת עדכונים ולכנס חשיפה, כדי לדעת כל מה שצריך על קול  הירשמו כאן .4

 קורא זה.

  

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
mailto:oritt@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://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Pages/default.aspx
https://funds.btl.gov.il/
https://funds.btl.gov.il/
mailto:fundss@nioi.gov.il
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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 הערות כלליות .9

 להגיש בקשה אחת בלבד במסגרת הקול הקורא.כל ארגון רשאי  .1

חודש להגשת תכנון אדריכלי הפיתוח, לארגון יש  במידה והבקשה תעבור לשלב .2

 ראשוני לכל הפחות.

 וכן לבקשה בנוגע הבהרות וקבלת פגישות יתקיימו, הבדיקה מתהליך כחלק .3

 לבקשות. הרלוונטיים הממשלה במשרדי המקצוע מאנשי דעת חוות וקבלת בירור

 .סופיים ותיקונים עדכונים וידרשו יתכן, בתהליך שיתקדמו

בלות ומג קרן שלם, וועדות המוסד לביטוח הלאומי, :באישור מותנה הסיוע מתן .4

 .התקציב

 נוסח] הלאומי הביטוח חוק להוראותלתקנות קרן שלם ו בכפוף הינו הקרנות סיוע .5

 ובכל, קרן כל של והתקנונים מכוחו שהותקנו התקנות, 1995-ה"התשנ[, משולב

 התקנות או/ו החוק הוראות לבין זה במסמך הכתוב בין סתירה תימצא בו מקום

 .ובתקנונים בתקנות, בחוק הקבוע יגבר – התקנונים או/ו

 .שהיא בקשה כל לממן או/ו לקבל ותמתחייב ןאינ הקרנות כי יובהר .6

 

 

 

 להגשת בקשה
לרישום לקבלת עדכונים בנוגע לקול 

הסברהקורא ולהרשמה לכנס   

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

