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 בתחום המוגבלויות ם פורצי דרך וחדשנייםהצעות למיזמילהגשת  קול קורא

 ברשויות המקומיות
 

מבקשים  ,הרווחה והשירותים החברתיים במשרד העבודה,מוגבלויות ה נהלימקרן שלם ו
 .לקדם חשיבה פורצת דרך במטרה לעודד פיתוח ומימוש יוזמות חדשניות

 
להגיש הצעות המחלקות לשירותים החברתיים ברשויות המקומיות, צוותי  אתמזמינים  אנו

, בדגש אנשים עם מוגבלויות ברשויות המקומיותלקדם את כדי שיש בהם  ,פורצי דרך מיזמיםל
, זקנה, תעסוקה, דיור בקהילה, חינוך, שילוב בקהילה, התנדבות, פנאי : הבאים הנושאיםעל 

ומיזמים אישיים מכווני , שת"פ עם גורמי ממשל במשרד הרווחה ומשרדים נוספיםשיתוף ציבור, 
 אדם עם מוגבלות.

 
או משודרג משמעותית  חדש מענהלתת  הנועד הינו פעילות/שירותפורץ דרך מיזם 

 מענה.התן נלו ערך מוסף עבור אוכלוסיית היעד שעל צרכיה יי רשאו ,למציאות משתנה
 

 : יכולים להיות שיוצעוהמיזמים 
 תוצר/ פעילות/ שירות חדשים. 
 ת המנהלואוכלוסיאנשים עם מוגבלויות הנמנים על הצעה לשיפור שירות ל. 
  והצעות ייעול עבודהודפוסי הצעה לשיפור תהליכי. 

 
 וגופים רשויות המקומיות עם ארגוניםשל המבקשים לעודד שיתופי פעולה  אנו : שיתופי פעולה

להם יכולת לתמוך את  אשר ,אנשי מקצוע מארגונים וחברותומתנדבים  מעסיקים,עם  קהילה,ב
 קרן שלם.  צוות הל מוגבלויות וניבשיתוף עובדי מו ,המיזמים

 
פים השירות הזכות להיות שות יאו לציבור מקבלו/לאדם  :שיתוף ציבור מקבלי השירות 

 אנשים עם מוגבלות עדיפות תינתן למיזמים המשתפים .הםבהחלטות המשפיעות על חיי
 ם.בפיתוח

 
 . מתוך ההצעות שיוגשופיילוט אשר יתקיים לאורך כשנהכ םלמיזמיהצעות  ניתן להגיש

 אשר יענו על הקריטריונים הבאים: ,הצעות 10 - יבחרו כ
  משמעותי באיכות מענים קיימיםמרכיב של שיפור. 
 ו/או השפעה חברתית חידוש. 
  אתגר בתחום בו לא קיים כיום מענה מספקמענה לצורך או. 
  יישום בטווח זמן של שנהלהיתכנות. 
 לאחר תקופת הפיילוטוהמשכיות, גם  לקיימות אפשרות. 
 התייחסות לשיתוף ציבור מקבלי השירות. 
 מיזם המקיף אוכלוסייה רחבה. 
  השתתפות תקציבית ישירה או באמצעות שותפים או תומכים בנוסף לתקציב המיועד

 .למיזם
 
  –תנאי סף  .א

מיועדים לאוכלוסייה עם מש"ה, או המיזמים  מההצעות שיאושרו יהיו  50%לפחות 
 מש"ה. שיכללו אוכלוסיית אנשים עם 

 



 
 

 
  -המיזם מון מי .ב

  מהעלות הכוללת.₪  100,000עד במימון המיזם  וקרן שלם ישתתפומינהל מוגבלויות 
מעלות הפרויקט, באמצעות תקציבי הרשות או  20%עד  - במימון הרשות השתתפות

 .באמצעות שותפים
 

 - מקצועי וייעוץ לווי .ג

יזכו לליווי מקצועי פרטני וקבוצתי. הליווי הקבוצתי  ,שיאושרו על ידי הוועדה םמיזמיה
יכלול מפגשים מונחים ארציים של מובילי המיזמים מכל הארץ. מגישי המיזמים 

הגשת  טרוםניתן לפנות לייעוץ מקצועי גם  מתחייבים לקחת חלק במפגשים אלו.
  .המיזם

 -באמצעות הדוא"ל ללפנות ניתן לשאלות ולייעוץ 
 eytan1954@gmail.com, יועץ המנהל לחדשנות , איתן מזרחי

  timna@kshalem.org.il, מנהלת פיתוח מקצועי, קרן שלם תמנע גבאי מרקביץ
 

  הגשת ההצעות : .ד
הגשת הצעות למיזמים פורצי דרך בתחום "טופס על גבי יש להגיש  את ההצעות
  .בהתאם להנחיות  המוגבלויות"

  .16:00שעה , 11.4.2019 ו' ניסן, תשע"ט, ,יום חמישיעד  –תאריך ההגשה 
 

 .המציעיםלאחר בחירת המיזמים לשלב הפיילוט, ישלחו הודעות לכל 
 

באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ניתן למצוא גם הנחיות את ה
www.molsa.gov.il 

 
 
 

 בברכה,  
 

 ריבה מוסקל                    גדעון שלום

 סמנכ"ל בכיר,
 נהל מוגבלויותיראש מ

 קרן שלם מנכ"ל                   

 , הרווחה העבודה משרד
  והשירותים החברתיים

 

 
 
 

 העתקים :
ירותים נהל מוגבלויות, משרד העבודה הרווחה והשיחדשנות, מליזמות ויועץ  ,איתן מזרחי

 ברתיים.חה
 ., מנהלת תחום פיתוח מקצועי והסברה, קרן שלםתמנע גבאי מרקביץ
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