
הפלוס של מפעל  – תוכניות לפעילויות בתחום הרווחה –"פיס מושלם פלוס" 20.1.19

 הפיס

 תאור

 היעד

 בתחומי הרווחהבמימון תוכניות הפעלה לקהילה סיוע לרשויות המקומיות 

 השונים.

 ,סיוע במימון טיפולים, הרצאות , שעות הדרכה, ארועים שנתים כולל חגים

 וטיוליםציוד 

 בגיל הרך  תוכניות לטיפול 

  תוכניות לטיפול בנוער בסיכון 

  תוכניות לטיפול בתחום ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים 

  תוכניות לטיפול בתחום האזרחים הותיקים 

 תוכניות לטיפול בהוצאת משפחות ממעגל העוני 

  תוכניות לטיפול בקהילת המתנדבים 

 ות ע"י תוכניות לטיפול בקהילות עולים חדשים ואוכלוסיות המטופל

 לשכת הרווחה ברשות המקומית.

  תוכנית "מימון חלקה של הרשות המקומית בהפעלת תוכניות במסגרת

 "התוכנית הלאומית לילידים ונוער בסיכון. – 360

 

פירוט 

תוכנית 

 העבודה

 על הרשות המקומית להגיש תוכנית הפעלה לפי התחומים השונים.

ילות וכן את מקורות המימון על התוכנית לכלול את התכנון התקציבי לכל פע

 מכל הגורמיםהצפויים להתקבל 

 

סכום 

  המענק
 רכיבים: מספרניתן להכליל המבוקש ממפעל הפיס בסכום המענק 

 ריפיתע תקצוב שעה לא יעלה על   – שעות הרצאה/הדרכה/טיפול  .1

 לשעת הוראה.₪  204על היום  יםעומדההדרכה של משרד האוצר 

לכיסוי הוצאות בטיול למשתתף ₪  001עד   – טיוליםהשתתפות ב .2

, ציוד הנדרש כניסות לאתרים, הדרכות ,הסעות –הכוללות בין היתר 

 וארוחות. לטיול

₪  50= עד   חגיםהצגות/השתתפות בארועים שנתיים /מסיבות/ .3

למשתתף לכיסוי הוצאות הארוע כולל פרסום, הסעה ככל שנדרש, 

 .לארוע דכיבוכן ו, השכרת ציוד אורקולי והגברה הדרכה 

עבור שירותים בקהילה  - השתתפות בפלטפורמות דיגטליות תומכות  .4

 לאזרחים הותיקים. )התקנה + שירות שנתי(  uniperובבית דוגמת 

 לטובת הפעילות המוגדרת ביעדרכישת ציוד  .5

 



כללים 

 נוספים

 מחלקת בליווי במקומית של הרשות  הפעלת התכנית בפיקוח

 .המקומית ברשות וםהקהילה האחראית על התח/הרווחה

  השוניםהסיוע למימון ההפעלה יהיה לפי אבני דרך של מרכיבי התכנית.  

  תוכלנה ליעד לתחומי "פיס 6רשויות מקומיות בדירוג חברתי כלכלי +

מאמת המידה השנתית שלהם החל מאמת המידה  60%מושלם פלוס" עד 

 לא תוגבלנה. –. רשויות בדירוג נמוך יותר 2018של 

מיתוג 

ומת תר

 הפיס

וזאת  יקבל חשיפה במספר מוקדיםההפעלה   בתוכניותמפעל הפיס כשותף 

 :בשיתוף פעולה עם הפיס

 ואגף  קמפיין יחסי ציבור ופרסום בהובלה של יחידת הדוברות ברשות

 התדמית במפעל הפיס.

  חומר פרסומי המופץ בנושא יכלול לוגו ואיזכור מפעל הפיס כשותף

 . במימון תוכניות ההפעלה

 תבות בכלי התקשורת יצוין דבר השותפות של מפעל הפיס. כ 

 בארועים שיתקיימו יש לציין בפרסומים את תרומת הפיס לארוע 

  שיתקיימו יש לציין בפרסומים את תרומת הפיס לטיולבטיולים 

 



 

הפלוס של מפעל  – תוכניות לפעילויות בתחום הנוער וצעירים –"פיס מושלם פלוס" 

 הפיס

 תאור

 היעד

 במימון תוכניות הפעלה לנוער וצעירים.סיוע לרשויות המקומיות 

 וטיוליםציוד  ,סיוע במימון הרצאות , שעות הדרכה, ארועים שנתים כולל חגים

 ומלגות לתלמידים תוכנית הדרכה וליווי בחינוך הבלתי פורמלי 

 תמיכה בתנועות נוער וארגוני נוער  

 ולחילופי נוער בין ערים ויות, , משלחות לתחרן לפולי נוער תומשלחתמיכה ב

 תאומות

 תמיכה בפעילויות הכנה לשירות צבאי 

  כוונה מקצועית, אקדמית ופיננסיתהכולל  –תמיכה במרכזי צעירים 

 תמיכה מיזמים מקומיים לעידוד מעורבות צעירים בקהילה 

פירוט 

תוכנית 

 העבודה

 על הרשות המקומית להגיש תוכנית הפעלה לפי התחומים השונים.

על התוכנית לכלול את התכנון התקציבי לכל פעילות וכן את מקורות המימון 

 הצפויים להתקבל מכל הגורמים

סכום 

  המענק
 בסכום המענק המבוקש ממפעל הפיס ניתן להכליל מספר רכיבים:

 תקצוב שעה לא יעלה על  תעריפי ההדרכה של משרד   –שעות הרצאה/הדרכה

 ת הוראה.לשע₪  204היום על  יםעומדההאוצר 

 למשתתף בטיול לכיסוי הוצאות הכוללות בין ₪  100עד   – השתתפות בטיולים

 הסעות, כניסות לאתרים, הדרכות, ציוד הנדרש לטיול וארוחות. –היתר 

 /למשתתף ₪  50= עד   חגיםהצגות/השתתפות בארועים שנתיים /מסיבות

שכרת ציוד לכיסוי הוצאות הארוע כולל פרסום, הסעה ככל שנדרש, הדרכה , ה

 אורקולי והגברה וכן כיבוד לארוע.

  בהתאם להחלטת הרשות המקומית  -מלגות לתלמידים ותמיכה במשלחות 

  לטובת הפעילות המוגדרת ביעדרכישת ציוד 

כללים 

 נוספים

  האחראית על  המחלקההפעלת התכנית בפיקוח של הרשות במקומית בליווי

 התחום ברשות המקומית.

 יהיה לפי אבני דרך של מרכיבי התכנית השונים.  הסיוע למימון ההפעלה 

  תוכלנה ליעד לתחומי "פיס מושלם 6רשויות מקומיות בדירוג חברתי כלכלי +

. 2018מאמת המידה השנתית שלהם החל מאמת המידה של  60%פלוס" עד 

 לא תוגבלנה. –רשויות בדירוג נמוך יותר 

מיתוג 

תרומת 

 הפיס

בשיתוף פעולה  פעלה יקבל חשיפה במספר מוקדיםמפעל הפיס כשותף בתוכניות  הה

 :עם מפעל הפיס

 ואגף  קמפיין יחסי ציבור ופרסום בהובלה של יחידת הדוברות ברשות

 התדמית במפעל הפיס



  חומר פרסומי המופץ בנושא יכלול לוגו ואיזכור מפעל הפיס כשותף במימון

 תוכניות ההפעלה. 

 מפעל הפיס.  כתבות בכלי התקשורת יצוין דבר השותפות של 

 בארועים שיתקיימו יש לציין בפרסומים את תרומת הפיס לארוע 

  שיתקיימו יש לציין בפרסומים את תרומת הפיס לטיולבטיולים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

הפלוס של מפעל  –תוכניות לפעילויות בתחום הבריאות  –"פיס מושלם פלוס" 
 הפיס

 במימון הפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילהקומיות סיוע לרשויות המ היעד תאור

המוקד חייב להיות פתוח לכל הפחות מחוץ לשעות הפעילות הרגילות של מרפאות 

 קופות החולים. 

או  26/2017על המוקד לעמוד באמות המידה המפורטות בחוזר מינהל רפואה מס' 
 מעודכן ככל שיפורסם בהמשך.

שור משרד הבריאות שהמוקד כלול ברשימת אישור מענק הפיס מותנה באי
להקמת מוקדים  143/17)קול קורא  המוקדים שאושרו להפעלה בסיוע המשרד

 . לרפואה דחופה בקהילה ברשויות המקומיות או מתקדם יותר(

 

פירוט 

תוכנית 

 העבודה

על הרשות המקומית להגיש תוכנית הפעלה וכן את מקורות המימון הצפויים 

 .מיםלהתקבל מכל הגור

סכום 

  המענק
הנדרש בקול קורא של משרד הבריאות בו  זכתה השתתפות מקסימלית לפי 

 לשנה.₪  600,000הרשות המקומית ולא יעלה על 

כללים 

 נוספים

  .הסיוע למימון ההפעלה יהיה לפי אבני דרך של מרכיבי התכנית השונים 

  פיס + תוכלנה ליעד לתחומי 6רשויות מקומיות בדירוג חברתי כלכלי"

מאמת המידה השנתית שלהם החל מאמת המידה  60%מושלם פלוס" עד 

 לא תוגבלנה. –. רשויות בדירוג נמוך יותר 2018של 

מיתוג 

תרומת 

 הפיס

בשיתוף  מפעל הפיס כשותף בתוכניות  ההפעלה יקבל חשיפה במספר מוקדים

 :פעולה עם מפעל הפיס

 מיתוג במוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילה 

 בתיאום  יחסי ציבור ופרסום בהובלה של יחידת הדוברות ברשות קמפיין

 עם אגף הדוברות במפעל הפיס.

  חומר פרסומי המופץ בנושא יכלול לוגו ואיזכור מפעל הפיס כשותף במימון

 תוכניות ההפעלה. 

 

 


