כנס הסברה :
תכנית הסיוע
לאוכלוסיות מיוחדות
07/09/2011

מטרת תכנית הסיוע

סיוע בבניית /שדרוג מתקני ספורט או סיוע ברכישת ציוד כמפורט באתר
למסגרות אוכלוסיות מיוחדות המוכרות על ידי משרד הרווחה בלבד.
מסגרת המוכרת על ידי משרד הרווחה ,הינה גוף ממשלתי ,ציבורי או פרטי
שמשרד הרווחה מצוי איתו כיום בהתקשרות לביצוע פעילות או שירות על
בסיס מכרזי וכן גוף שעבר מבחן תמיכה ונמצא זכאי לתמיכות ממשרד
הרווחה .לפרטים נוספים בנושא הכרה על ידי משרד הרווחה ,יש לפנות
לאיש הקשר הרלוונטי במשרד הרווחה ,כמפורט ברשימה באתר.

תקציב התכנית
•

 20מיליון ש"ח אשר יחולקו כדלקמן:

• נעשתה התאמה של סכומי ומספר החבילות המוצעות (מתקן/ציוד) אל מול
הצרכים בפועל ,גודל המסגרות והיקף פעילותן.

סוגי מתקן  /ציוד – דוגמאות :
 סוגי מתקני ספורט להקמה /לשדרוג  -דוגמאות :
• אולמות ספורט רב-שימושיים
• מגרשי ספורט חיצוניים
• חדרי סנוזלן /חדרי גריית חושים ורגיעה קומפלט
• חדר חושך קומפלט
• חדר כושר
• שדרוג ושיפוץ בריכות הידרותרפיות טיפוליות
 רשימת הציוד המפורטת נמצאת בהזמנה  -דוגמאות:
• ציוד לחדר כושר
• מתקני כושר בחצרות (חיצוניים)
• ציוד לחדרי גריית חושים /חדרי רגיעה
• ציוד לאולם ספורט ,שאינו מתכלה


4

אופן הגשת בקשות סיוע
מועדי הגשת הבקשות:
מיום  7/9/11עד ליום  7/12/11-בשעה .14:00
במידה ויוחלט על דחיית המועד האחרון להגשה ,תפורסם על כך הודעה
בעיתונות ובאתר הקרן.
הגשת שאלות:
המועד האחרון להגשת שאלות בכתב בנוגע לתכנית הסיוע הוא .6/10/11

אופן ההגשה:
המתקנים
קרן
למשרדי
תוגשנה
הבקשות
הקרן
לרכזת
בספורט
ההימורים
להסדר
במועצה
נטע סבי בהעתק בודד .יש להשאיר בידיכם העתק נוסף של הבקשה.
(קומה א' ,ברחוב אודם  ,12רמת סיב ,פתח תקווה)

הצגת מסגרת ההזמנה – הנחיות חשובות
• התחרות בין הבקשות תתבצע בתוך כל קבוצת גופים המוכרים על ידי
אגף מסוים במשרד הרווחה ,ואשר מהווים אותו סוג מסגרת ,בנפרד.
• גוף שקיבל חבילת סיוע מהמועצה במסגרת פרויקט "סיוע לאוכלוסיות
מיוחדות" אינו זכאי לחבילת סיוע במסגרת תכנית סיוע זו.
• על הגוף המבקש לבחור בין בקשה לקבלת חבילת סיוע להקמה/שדרוג
מתקן לבין בקשה לקבלת חבילת סיוע לרכישת ציוד.
לעניין נופשונים :על נופשונים לבחור בין בקשה לקבלת חבילת סיוע
להקמה/שדרוג מתקן לבין בקשה לקבלת חבילת סיוע לרכישת ציוד.

• יודגש כי ההוראות המחייבות והממצות הינן ההוראות המצויות בהזמנות
– מתקן וציוד בלבד.

הצגה כללית של תנאי הסף ומדדי הניקוד
תנאי הסף:
•
•
•
•
•

תנאי סף  :1גופים מוכרים על ידי משרד הרווחה שבהם לפחות מספר
מטופלים כמפורט בכל סוג מסגרת.
תנאי סף  :2מקרקעין
תנאי סף  :3הצגת תכנית עסקית ראשונה
תנאי סף  :4עמידה בכל דרישות הטוטו
לגבי רכישת ציוד  -תנאי סף  1ו 4-בלבד הם הרלוונטיים.

מדדי הניקוד:

.1
.2
.3
.4

דירוג הלמ"ס בו מצויה הרשות המקומית שבתחומה ממוקם המבקש
אפיון הלקויות של המטופלים בתחום המבקש
גיל המטופלים בתחום המבקש
המלצת משרד הרווחה על פי קריטריונים שנקבעו מראש

הסבר על הזמנות המתקן  /ציוד

תנאי סף ראשון – גופים מוכרים על ידי משרד הרווחה
(מתקן  +ציוד)
גופים מוכרים על ידי משרד הרווחה שבהם לפחות מספר מטופלים/מבקרים על פי
המפורט בהמשך.
למען הסר ספק :נדרש אישור משרד הרווחה להתקיימות תנאי הסף אצל המבקש.
מבקש אשר לא יציג אישור – בקשתו תידחה על הסף.
חבילות סיוע שלא בתחום "נופשון":
בכל מקום בו נדרש לפרט מספר מטופלים אצל המבקש ,הכוונה היא למטופלים
הרשומים אצל המבקש לשנה"ל תשע"ב ואשר צפויים לשהות בתחומי המבקש לפחות
יומיים ( 2ימים) בשבוע במהלך שעות היום או בתנאי פנימייה.
חבילת סיוע בתחום "נופש":
נופשונים שמספר המבקרים אצלם הוא לפחות כרשום מטה ,ואשר מוכרים על ידי
משרד הרווחה ,היינו ,גופים ממשלתיים ,ציבוריים או פרטיים שמשרד הרווחה מצוי
איתם כיום בהתקשרות לביצוע פעילות או שירות על בסיס מכרזי וכן גופים שעברו
מבחני תמיכה ונמצאו זכאים לתמיכות ממשרד הרווחה.
לגבי נופשון שנפתח בשנה"ל תשע"ב – מספר המבקרים המינימלי יתייחס לצפי על
בסיס יכולת קליטה מירבית והזמנות צפויות.

תנאי סף ראשון – גופים מוכרים על ידי משרד הרווחה
(מתקן)
סוג המסגרת
אגף  /שירות

מינימום מס '

כמות

שווי חבילת

מטופלים

חבילות

סיוע

למסגרת
האגף לטיפול באדם עם פיגור פיגור – פנימיות

 50ומעלה

2

 400,000ש"ח

האגף לטיפול באדם עם פיגור פיגור  -הוסטלים

 25ומעלה

2

 300,000ש"ח

מע " שים  30 /ומעלה

2

 400,000ש"ח

האגף לטיפול באדם עם פיגור פיגור

–

מועדונים
האגף לטיפול באדם עם פיגור פיגור – מעונות יום
אגף שירותי תקון

השירות שיקום נוער

 24ומעלה

4

 300,000ש"ח

 30ומעלה

1

 400,000ש"ח

לשיקום נוער
אגף שירותי תקון
השירות לטיפול בהתמכרויות

התמכרויות

 45ומעלה

1

 400,000ש"ח

תנאי סף ראשון – גופים מוכרים על ידי משרד הרווחה
(מתקן)
סוג המסגרת

אגף  /שירות

מינימום מס '

כמות

מטופלים

חבילות

שווי חבילת סיוע

למסגרת
אגף שירותי תקון רשות חסות הנוער

 25ומעלה

1

 300,000ש"ח

חסות הנוער
אגף שירותי תקון -

אוטיזם

 15ומעלה

1

 300,000ש"ח

השירות לטיפול באדם עם

אוטיזם
אגף שיקום -

שיקום -שירותים

שירותים בקהילה

בקהילה

אגף שיקום -

מפעלים

שיקום תעסוקתי

 /תעסוקה

אגף שיקום -

השירות לעיוור

 20ומעלה

מוגנים  30ומעלה

 25ומעלה

3

2

1

 300,000ש"ח

 400,000ש"ח

 300,000ש"ח

השירות לעיוור
אגף שיקום -
השירות לטיפול חוץ ביתי

שיקום חוץ ביתי

 25ומעלה

1

 300,000ש"ח

תנאי סף ראשון – גופים מוכרים על ידי משרד הרווחה
(מתקן)
מינימום מס '
אגף  /שירות

כמות חבילות

מבקרים למסגרת

שווי חבילת
סיוע

נופשונים בכלל ממוצע שבועי של  1חבילה
שירותי המשרד

 30מבקרים בשנת
תשע " א

 500,000ש " ח

תנאי סף ראשון – גופים מוכרים על ידי משרד הרווחה
(ציוד)
סוג המסגרת

מינימום מס '

כמות

מטופלים למסגרת

חבילות

פיגור

פיגור  -פנימייה

 50ומעלה

6

 150,000ש"ח

פיגור

פיגור הוסטלים

 25ומעלה

4

 150,000ש"ח

פיגור

פיגור הוסטלים  -קטן

פיגור

פיגור -
מע " שים  /מועדוניות

14-24
( הבהרה :
בקטגוריה זו
יתחרו אך ורק
מסגרות
שמספר
המטופלים
בהם נע בין 14
ל – ) 24
 30ומעלה

5

 100,000ש"ח

7

 100,000ש"ח

פיגור

פיגור  -מעונות יום

 24ומעלה

10

 100,000ש"ח

תקון

שיקום נוער

 30ומעלה

3

 150,000ש"ח

תקון

השירות
בהתמכרויות

 45ומעלה

3

 100,000ש"ח

אגף  /שירות

לטיפול

שווי חבילת סיוע

תנאי סף ראשון – גופים מוכרים על ידי משרד הרווחה
(ציוד)
אגף /

סוג המסגרת

מינימום מס '

כמות

מטופלים למסגרת

חבילות

שווי חבילת סיוע

שירות
תקון

חסות הנוער

 25ומעלה

3

 150,000ש"ח

תקון

חסות הנוער

14-24

6

 100,000ש"ח

תקון

אוטיזם

 15ומעלה

6

 100,000ש"ח

תקון

השירות
למתבגרים
וצעירים
השירות
למתבגרים
וצעירים  -קטן
שיקום  -שירותים
בקהילה
שיקום  -מפעלים
מוגנים  /תעסוקה
השירות לעיוור

 25ומעלה

10

 100,000ש"ח

14-24

3

 100,000ש"ח

 20ומעלה

10

 100,000ש"ח

 30ומעלה

10

 100,000ש"ח

 25ומעלה

7

 100,000ש"ח

תקון

שיקום חוץ ביתי

 25ומעלה

6

 100,000ש"ח

תקון

תקון
תקון
תקון

תנאי סף ראשון – גופים מוכרים על ידי משרד הרווחה
(ציוד)
מינימום מס ' מבקרים למסגרת

חבילות

אגף  /שירות

נופשונים בכלל שירותי ציוד  :ממוצע שבועי של
המשרד

כמות

שווי חבילת סיוע

 10מבקרים בשנת תשע " א

11

 100,000ש"ח

תנאי סף שני – המקרקעין (מתקן בלבד)
חובה לצרף לבקשה:
מפת גוש /חלקה ונסחי רישום טאבו ממרשם המקרקעין ,של המקרקעין עליהם
ייבנה את המתקן .רלוונטי גם לשדרוג מתקן.
תנאים למקרקעין  -מתי תינתן תמיכה:
אם המקרקעין הם בבעלותו של המבקש בלבד.
או אם המקרקעין הם בבעלות המבקש ובעלים נוספים כאשר:
 הבעלים הנוסף הוא רשות ציבורית
 הבעלים הנוסף הוא תאגיד שבשליטה מלאה של המבקש
 הבעלים הנוסף הוא תאגיד שלא למטרת רווח.
"בעלות"  -לרבות זכות של חכירה ,אשר תוקפה הוא לפחות ל 15 -שנים ממועד
הגשת הבקשה.
חשוב :מבקש שהמקרקעין אינם מצויים בבעלותו הבלעדית מתבקש לצרף
התחייבות של כל הבעלים הנוספים ,כי הם מקבלים על עצמם ,יחד ולחוד ,את כל
התחייבויות המבקש הקשורות להפעלת המתקן לאחר השלמת הקמתו.

תנאי סף שלישי – תכנית עסקית ראשונית (מתקן בלבד)

• תכנית עסקית למימון הקמת המתקן והשלמתו ,לרבות לוחות זמנים
להשגת המימון המשלים במידה ונדרש.
• תכנית עסקית לתחזוקת המתקן ולתפעולו לאחר השלמתו ,כולל
תקציב תחזוקה מתוכנן.
"תפעול" – לרבות מימון העסקתו של כוח אדם מקצועי הנדרש לתפעול
המתקן.

תנאי סף רביעי – עמידה בדרישות הטוטו (מתקן  +ציוד)

רק מבקש שמקבל על עצמו את מכלול ההתחייבויות המפורטות בהזמנה זו על
נספחיה  -יהיה זכאי לקבל תמיכה.
כלומר:
הגשת הבקשות על פי כל הנדרש בהזמנה ,חתימה על כלל ההצהרות
וההתחייבויות.

אמות מידה לבחירה – כללי
• כל בקשה תקבל ניקוד לפי המדדים השונים ,וההכרעה בין הבקשות השונות תהא על
פי ניקוד זה.
• המצאת אישור משרד הרווחה להתקיימות הנתונים בקשר למדדים השני והשלישי.
מבקש אשר לא יציג אישור זה – בקשתו תנוקד ניקוד "אפס" במדד לגביו לא הוצג
האישור.
• המצאת המלצת משרד הרווחה לעניין המדד הרביעי.
מבקש אשר לא יציג המלצה כאמור – בקשתו תנוקד "אפס" במדד זה.
• פירוט מספר מטופלים אצל המבקש
מטופלים הרשומים אצל המבקש לשנה"ל תשע"ב ואשר צפויים לשהות בתחומי
המבקש לפחות יומיים ( 2ימים) בשבוע במהלך שעות היום או בתנאי פנימייה.
• נופשונים :ממוצע שבועי של מבקרים בשנת תשע"א .לגבי נופשון שנתפח בשנה"ל
תשע"ב ,יש לפרט ממוצע שבועי צפוי של מבקרים בהתאם ליכולת הקליטה המרבית
של הנופשון והזמנות צפויות.

מדדים לניקוד הבקשות
מתקן וציוד

מדד ראשון – דירוג הלמ"ס
דירוג הלמ"ס בו מצויה הרשות המקומית שבתחומה ממוקם המבקש
אשכול למ"ס 3-1

 150נקודות

אשכול למ"ס 6-4

 100נקודות

אשכול למ"ס 8-7

 70נקודות

אשכול למ"ס 10-9

 30נקודות

מדד שני  -אפיון הלקויות של המטופלים /המבקרים
אימות הדיווח ייעשה על ידי מפקח משרד הרווחה .ללא אימות כאמור יינתן למבקש ניקוד אפס
במדד זה.
מוגבלות פיזית /קוגניטיבית
(מבקשים המוכרים על ידי האגפים הבאים :פיגור; תקון-אוטיזם; שיקום ונופשונים).



מטופל/מבקר בעל מוגבלות פיזית –  5נקודות



מטופל/מבקר בעל מוגבלות קוגניטיבית –  5נקודות



מטופל/מבקר בעל מוגבלות פיזית וקוגניטיבית –  10נקודות

מדד שני  -אפיון הלקויות של המטופלים /המבקרים
בתחום הסטייה החברתית (מבקש המוכר על ידי אגף תקון בלבד) – מטופל המאופיין:
 אלימות והתנהגות אנטי סוציאלית קיצונית 5 -נקודות
 התמכרות לחומרים -סמים ,אלכוהול ,הימורים 5 -נקודות

 קשיי השתלבות במסגרות נורמטיביות ,בריחות ושוטטות 5 -נקודות
 תחלואה פיזית ו/או רגשית ו/או נפשית 5 -נקודות
 שילוב של  2מרכיבים  -מקנה  10נקודות.
 שילוב של  3מרכיבים ומעלה – מקנה  15נקודות.

מדד שלישי  -גיל המטופלים
הדיווח על הנתונים הינו באחריות המבקש.
אימות הדיווח ייעשה על ידי מפקח משרד הרווחה .ללא אימות כאמור יינתן למבקש ניקוד אפס
במדד זה.

כל מטופל/מבקר שגילו  21-0במועד הגשת הבקשה  5 -נקודות
כל מטופל/מבקר שגילו מעל  21במועד הגשת הבקשה  1 -נקודה

נוסח הצהרת מנכ"ל המבקש לעניין המדדים הראשון ,השני והשלישי קיים כנספח בהזמנות.

מדד רביעי  -המלצת משרד הרווחה
 כל מבקש יעביר את המלצת משרד הרווחה -מצוי כנספח בהזמנות .
 אי העברת המלצה  -ניקוד "אפס" למבקש במדד זה.

 ההמלצה תכלול פירוט ממשרד הרווחה לגבי אופן קבלת ההחלטות.

מדד רביעי  -המלצת משרד הרווחה
קריטריונים:
קריטריון

ניקוד מירבי

המלצה מקצועית של מפקח משרד הרווחה אודות
החיוניות והנחיצות של המתקן  /ציוד למשתמשים
המיועדים על פי הבקשה

75

קיומם של מתקנים אחרים /ציוד אצל המבקש
(בהתאם לדוח פיקוח מהאגף הרלוונטי).
מבקש שאין אצלו מתקנים אחרים יקבל ניקוד גבוה
יותר.

65

הימצאות של שטח או חדר מתאים למתקן /ציוד

50

יכולת המבקש להשתמש ,לתחזק ולשמר את
המתקן /ציוד (המלצת המפקח על יכולת זו).

40

מבקש שבו המתקן /ציוד משמש גם אוכלוסיות יעד
שאינן מקבלות שירותים על בסיס קבוע מהמבקש.

20

הבחירה בין הבקשות
 כל מבקש יזכה לניקוד כולל שהוא סך הניקוד שהוא צבר לפי
המדדים.
 הבקשות שיזכו בניקוד הגבוה ביותר יהיו הבקשות הזוכות.
 מתקן:
זכו מספר בקשות בניקוד זהה ,ורק חלקן יכולות להיות בקשות זוכות -
תבחר המועצה בבקשה ,שלפי שיקול דעתה הבלעדי ,יש לה את הסיכוי
להתממש בפרק הזמן הקצר ביותר.
 ציוד:
זכו מספר בקשות בניקוד זהה ,ורק חלקן יכולות להיות בקשות זוכות -
תבחר המועצה בבקשה שהוגשה על ידי מבקש שבו מספר
מטופלים/מבקרים רב יותר.

פרק הזמן למימוש ההקצבות
הקמת  /שדרוג מתקן
שנתיים למימוש מיום ההודעה על אישור הבקשה
ציוד
שנה למימוש מיום ההודעה על אישור הבקשה

הנחיות טכניות –
מילוי טופס הבקשה ,נספחים ומסמכים נלווים

הנחיות למילוי טופס הבקשה ,נספחים ומסמכים נלווים
הצהרת המבקש – נספח מ1/
 פירוט הסיוע המבוקש על ידי המסגרת -סוג מתקן ,פירוט הציוד המבוקש בטבלה.
 ציון שם האגף במשרד הרווחה לו משויכת המסגרת (תקון ,פיגור ,שיקום)
 סוג המסגרת אליה משויכים .למשל :פיגור-פנימיות; תקון – התמכרויות.
 מספר המטופלים הרשומים במסגרת ביום פרסום ההזמנה ( )07/09/11על פי הנדרש-
קיים הבדל בין מסגרת מסוג נופשון לבין מסגרת שאינה מסוג נופשון.
 הצהרות על התחייבויות מול הטוטו.

 הצהרות על הגשת כלל הנספחים והמסמכים הנדרשים.

הנחיות למילוי טופס הבקשה ,נספחים ומסמכים נלווים
כתב התחייבות– נספח מ2/
• יש לקרוא את כתב ההתחייבות בתשומת לב רבה ולעומק!
• בין היתר מתייחס כתב ההתחייבות ל:
 אגרות ,מסים הכרוכים במתקן-על חשבון המבקש.

 התחייבות להשגת הכספים הנדרשים לצורך מימון משלים אם נדרש.
 התחייבות להקצאת שטח מתאים למתקן /ציוד.
 סכום ההקצבה הינו נומינאלי ונכון ליום אישור הבקשה.

 אי-עמידה בלו"ז – ביטול ההקצבה.
 תחזוקת המתקן ושמירתו במצב תקין וראוי לשימוש.
עלות האחזקה – על חשבון המסגרת.

הנחיות למילוי טופס הבקשה ,נספחים ומסמכים נלווים
כתב התחייבות– נספח מ2/
• בין היתר מתייחס כתב ההתחייבות ל:
 שילוט ופרסום  -על פי הנחיית הטוטו .עלות השילוט והצבתו – על חשבון סכום ההקצבה
 טקס חנוכת המתקן – ייעשה בתיאום עם הטוטו

 שם המתקן ייקבע על ידי הטוטו

הנחיות למילוי טופס הבקשה ,נספחים ומסמכים נלווים
הצהרת מנכ"ל המבקש – נספח מ– 3/

 ציון הרשות המקומית של המסגרת
 מספר מטופלים בגילאי 0-21
 מספר מטופלים מעל גיל 21
 מספר מטופלים בעלי מוגבלות פיזית
 מספר מטופלים בעלי מוגבלות קוגניטיבית
 מספר מטופלים בעלי מוגבלות פיזית וקוגניטיבית
 מספר מטופלים המאופיינים באלימות והתנהגות אנטי סוציאלית קיצונית (אגף תקון)
 מספר מטופלים המאופיינים בהתמכרות לחומרים -סמים ,אלכוהול ,הימורים (אגף תקון)
 מספר מטופלים המאופיינים בקשיי השתלבות במסגרות נורמטיביות ,בריחות ושוטטות (אגף תקון)
 מספר מטופלים המאופיינים בתחלואה פיזית ו/או רגשית ו/או נפשית (אגף תקון)

הנחיות למילוי טופס הבקשה ,נספחים ומסמכים נלווים
המלצת משרד הרווחה – נספח מ– 4/
לכבוד:
המועצה להסדר הימורים בספורט

להלן המלצת משרד הרווחה לניקוד המבקש בהזמנה:
• המלצה מקצועית של מפקח משרד הרווחה אודות החיוניות והנחיצות של הציוד/מתקן
למשתמשים המיועדים על פי הבקשה[ .______ :ניקוד מירבי]75 :
• קיומו של ציוד אחר/מתקן אחר אצל המבקש (בהתאם לדוח פיקוח מהאגף הרלוונטי)_____.
למען הבהר :מבקש שאין אצלו ציוד אחר יקבל ניקוד גבוה יותר[ .ניקוד מירבי]65 :
• הימצאות של שטח או חדר מתאים לציוד/מתקן[ .______ :ניקוד מירבי]50 :
• יכולת המבקש להשתמש ,לתחזק ולשמר את הציוד /מתקן (המלצת המפקח על יכולת זו):
______[ .ניקוד מירבי]40 :
• מבקש שבו הציוד/מתקן משמש גם אוכלוסיות יעד שאינן מקבלות שירותים על בסיס קבוע
מהמבקש[ .______ :ניקוד מירבי]20 :
________
תאריך

________________
שם פרטי ושם משפחה

______________
תפקיד

_______________
חתימה וחותמת

הנחיות למילוי טופס הבקשה ,נספחים ומסמכים נלווים
נספח  -דף קשר של המבקש
פרטי המבקש
שם המבקש
דירוג הלמ"ס של המבקש (על פי כתובת המבקש)
אגף במשרד הרווחה
כתובת המסגרת למשלוח דואר רשום-
יודגש כי הכתובת ומס' הפקס' האמורים ישמשו את הקרן למשלוח
הודעות ו/או מסרים שונים למבקש ,לפי העניין .האחריות לנכונותם
של הכתובת ומס' הפקס האמורים ,ולעדכונם בעתיד ככל שהם
ישתנו ,חלה על המבקש בלבד ,על כל המשתמע מכך.

שם איש קשר לבקשה
תפקיד איש קשר
טלפון איש קשר
סלולרי איש קשר
דוא"ל איש קשר

נא מלא

הנחיות למילוי טופס הבקשה ,נספחים ומסמכים נלווים
 מסמכי חובה  -הקמת  /שדרוג מתקן :
נספח [ - ]1מפת גוש/חלקה ונסחי רישום ממרשם המקרקעין
נספח [ - ]2תכנית עסקית למימון הקמת המתקן והשלמתו.
נספח [ - ]3תכנית עסקית לתחזוקת המתקן ולתפעולו לאחר השלמתו ,לרבות תקציב
תחזוקה מתוכנן.
נספח [ - ]4אישור מהנדס המפרט את המצב התכנוני של המקרקעין עליהם ,את הפעולות
הדרושות לשם הכשרת המקרקעין (בהיבט התכנוני) ואת לוח הזמנים הצפוי להשגת יעד
זה.
נספח [ - ]5פירוט של כל הנתונים הרלוונטיים ליישום אמות המידה ,כפירוטם בגוף
ההזמנה (ההצהרה נספח מ 3/להזמנה ,מאושרת על ידי משרד הרווחה ,וכן המלצת משרד
הרווחה ,נספח מ 4/להזמנה).
נספח [ - ]6לוח זמנים מתוכנן להקמת המתקן (החל מיום הודעה על זכייה בהזמנה ,אם
בכלל).
נספח [ - ]7הסברים נוספים ,לפי שיקול דעת המבקש.
נספח [ - ]8כתב ההתחייבות הנספח מ 2/להזמנה ,חתום כדין.
נספח [ – ]9טופס פרטי המבקש.

הנחיות למילוי טופס הבקשה ,נספחים ומסמכים נלווים
 מסמכי חובה  -סיוע ברכישת ציוד :
נספח [ - ]1פירוט של כל הנתונים הרלוונטיים ליישום אמות המידה לבחירת
הזוכים על פי ההזמנה ,כפירוטם בגוף ההזמנה (ההצהרה נספח מ3/
להזמנה ,מאושרת על ידי משרד הרווחה ,וכן המלצת משרד הרווחה ,נספח
מ 4/להזמנה).
נספח [ - ]2הסברים נוספים ,לפי שיקול דעת המבקש.
נספח [ - ]3כתב ההתחייבות הנספח מ 2/להזמנה ,חתום כדין.
נספח [ – ]4טופס פרטי המבקש.
נספח [ - ]5לוח זמנים מתוכנן לרכישת הציוד (החל מיום הודעה על זכייה
בהזמנה ,אם בכלל).
נספח [ – ]6הצעות מחיר לרכישת כל פרטי הציוד הנזכרים לעיל.

אנשי קשר להזמנות  -טוטו
גב' נטע סבי ,רכזת קרן המתקנים
טלפקס050-5837413 ,03-9208872 :
דוא"לneta@winner.co.il :
------------------------------------------------מר יואל שביט ,סמנכ"ל  -מנהל קרן המתקנים
טל:

03 -9255815

דוא"ל:

yoel@winner.co.il

אנשי קשר משרד הרווחה
פיגור:
קהילה – דני כץ ,מפקח ארצי ,קהילה 02-6708154 -
דיור תומך – אורנה בן ארי ,מפקחת ארצית ,דיור חוץ ביתי 02-6708116 -
תקון:
חסות הנוער – טלי יוגב ,מנהלת השירות02-6708134 -
התמכרויות – איריס פלורנטין ,מנהלת השירות02-6708174 -
צעירים – ציפי נחשון גליק ,מנהלת השירות 02-6708131 -
אוטיזם – לילי אבירי ,מנהלת השירות 02-6708221 -
שיקום נוער – יהודית קדרון ,מנהלת השירות 02-6708144 -

שיקום:
קהילה  -נילי דניאל ,מפקחת ארצית02-6703651 -
חוץ ביתי  -גליה ניב ,מפקחת ארצית 02-6708381 -
עיוור  -אילנה גלייטמן ,מנהלת השירות 02-6708380 -

תודה על ההקשבה
נשמח לסייע בכל שאלה
בהצלחה!!!

