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 . רקע כללי 0

מסגרות הארכת יום לילדים, מהווים ה (להלן המסגרת) מועדוניות ומועדוניםבישראל פועלים 

 ותלויעם מוגב לילדים ובוגרים המסגרות מיועדות ות,.עם מוגבל לבוגריםת ות חברתיומסגרו

מוגבלות שכלית  ביניהם: ילדים ובוגרים בעלי לקויות ראייה/שמיעה, ,בישראלשונות 

 .    ולקויות למידה פיזית , לקויות תקשורת, מוגבלותהתפתחותית

מגוון אפשרויות בחירה  במסגרת עניקות חוגי עשרה ופעילויות פנאי שונות. המסגרות השונות מ

 בנושא פנאי וחברה.

 בשלוש מתכונות שונות,  ותפועל סגרותהמ

  מועדון הפועל כגוף עצמאי בבניין נפרד.  –יחידה נפרדת 

 בתוך מתנ"ס.  תהפועל מסגרת 

 בתוך מרכז רב שירותי. תהפועל מסגרת 

התקן מיועד למסגרות חדשות וכן למסגרות קיימות אשר יש צורך בשדרוג והרחבת פעילותן ואשר 

 סיוע בשבע השנים האחרונות.  לא קיבלו 

התקן מהווה רשמת ציוד מומלצת אשר ניתן לבחור מתוכה את פרטי הציוד הדרושים. ניתן 

והתכנים המופעלים  להשתמש בתקן בצורה מודולרית בהתאם למספר המשתתפים, גודל המקום

בו. מטרת התקן הינה לסייע לגופים המפעילים לבנות את רשימת הציוד בהתאם להיקף ולסוג 

 פעילותם.

 

  .למסגרותסיוע בהצטיידות . הגדרות ותנאי סף לקבלת 3

    ,להלן הערות והגדרות שונות המתייחסות לתקן

  .חדשות מסגרותהתקן מיועד להקמת  .1

 קיימות אשר הורחב היקף פעילותן והיקף המשתמשים בהם,למסגרות התקן מיועד  .2

 השנים הקודמות להגשת הבקשה לא ניתן סיוע לרכישת ציוד על ידי הקרן.  7-בתנאי שב

 חברים רשומים לפחות במסגרת. 11 –כתנאי לקבלת הסיוע יש צורך ב  .3

לפי  1-4מעלויות ההצטיידות, למעט רשויות בדירוג  01%הקרן תסייע במימון של עד  .4

 .   01%הלמ"ס ויישובי קו העימות להם תסייע הקרן בשיעור של עד 
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 . טבלאות פריטי ההצטיידות2

 .להלן יוצגו טבלאות המפרטות את סוגי פריטי הציוד, כמויות ומחירים

 הבהרות:להלן מספר  

  להלן( יינתן על פי שני  וד' א' סעיפים)ובציוד ייעודי למועדוניות הסיוע בציוד הכללי

מסגרת פעילות  –קבוצות(, מודל ב'  1-3מסגרת פעילות קטנה )בין  –. מודל א' מודלים

  קבוצות(.  4-6גדולה )בין 

  ניתן להשתמש בתקן בצורה מודולרית בהתאם למספר המשתתפים, גודל המקום

 והתכנים המופעלים בו. אין הכרח להצטייד בכל הריהוט והציוד המומלץ. 

  עבור הריהוט למודעדונים  חברתיים ניתן לקבל תוספת תקציב עבוד עיצוב מיוחד  או

לציוד ₪  11,111לצורך הפעלת תוכנית מיוחדת, עפ"י תפיסת המפעיל. התקציב יהיה עד 

 הצעות מחיר(. 2-במודל ב' )יש להגיש מראש רציונל ו₪  21,111במודל א' ועד 

  תאפשר קבוצה תבמסגרות עם נכים קשים ים. חבר 11המונח קבוצה מתייחס לקבוצה בת

 חברים. 7בת 

  ,הכמויות והסכומים בטבלאות )למעט טבלת החוגים( הינם עבור כל קבוצה במועדון

 חברים. מלבד הסעיפים אשר מצוין בהם אחרת.  11כאשר, כאמור, קבוצה מונה 

 בתקן  במידה והמועדון מפעיל יותר מקבוצה אחת תתבצע הכפלה של הרכיבים השונים

חברים, בסעיפים בהם  11במספר הקבוצות )וזאת רק בסעיפים המתייחסים לקבוצה בת 

 מצוין אחרת יש לנהוג כפי המופיע בהערה(.

 10%בשיעור  הסכומים המופעים בטבלאות כוללים מע"מ. 

  התקן מאפשר רכישת ציוד לחוגים שונים. יש להציג את התכנית הרעיונית של החוג

וג, תדירות ההפעלה )שעתיים שבועיות לפחות(, שם המדריך הכוללת את מטרות הח

 ניסיונו ומספר המשתתפים בחוג. פירוט  ,המקצועי

  ינתן עבור חוג אחד בלבד בכל תחום.יהסיוע 
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 א. ציוד כללי 

 קבוצות(  0-2מסגרת פעילות קטנה ) –מודל א' 

 

 

 

 

סה"כ עלות כוללתעלות ליחידהכמותהפריט הנדרש

1600600לוח כתיבה מחיק

1600600ארגז כלי עבודה לאחזקה

11,1001,100סולם

11,8001,800ארון תצוגה

וילונות  חסיני אש )מחיר למ"ר וילון 

כולל הרכבה(
-420

1,800-אמצעי עיצוב )תקציב כולל(
מדפים תלויים - רוחב 1 מטר 

600-)תקציב כולל(

11,2001,200מיקרוגל

15,9005,900מקרר 600 ליטר

11,9001,900מתקן למים חמים/ קרים

13,3003,300מדיח כלים

11,5001,500מעבד מזון

12,7002,700תנור אפיה + כיריים גז

590-כלי מטבח - תקציב כללי

מחשב נייח כולל מערכת הפעלה 

ואפיס
34,50013,500

1830830מדפסת משולבת

11,4001,400ארון אחסון

38202,460שולחן מחשב

34201,260כסא מחשב

ציוד וריהוט 

כללי

ציוד מטבח 

וחדר אוכל - 

בסיסי

מיחשוב
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 ניתן לבחור בין טלויזיה לברקו.  ניתן לקבל סיוע רק עבור אחד מהסעיפים.* 

 בוגרים. ל* * מיועד למסגרת 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ עלות כוללתעלות ליחידהכמותהפריט הנדרש

15,9005,900טלויזיה פלזמה  50 אינץ' *

14,2004,200ברקו *

11,2001,200מצלמה דיגיטאלית

2,400משחקי חברה )תקציב כולל(

12,4002,400קונסולת משחקים ווי

11,8001,800מערכת סטיראו

DVD1600600

סט ריהוט לגינה הכולל שולחן  

ושישה כסאות
22,9505,900

26001,200שמשיה

21,5003,000ספסל גינה

21,4002,800נדנדה לחצר

מתקני כושר להצבה בחצר - תקציב 

כללי * *
11,800

2360720פח זבל גינה

33601,080מטף כיבוי אש 6 ק"ג

1330330תיק עזרה ראשונה

2240480תאורת חירום

ריהוט גינה

ציוד בטיחות

ציוד פנאי 

בידור
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 קבוצות(  4-6מסגרת פעילות גדולה ) –מודל ב' 

  

סה"כ עלות כוללתעלות ליחידהכמותהפריט הנדרש

1600600לוח כתיבה מחיק

1600600ארגז כלי עבודה לאחזקה

11,1001,100סולם

11,8001,800ארון תצוגה

וילונות  חסיני אש )מחיר למ"ר וילון 

כולל הרכבה(
-420

3,000-אמצעי עיצוב )תקציב כולל(
מדפים תלויים - רוחב 1 מטר 

1,200-)תקציב כולל(

11,2001,200מיקרוגל

15,9005,900מקרר 600 ליטר

11,9001,900מתקן למים חמים/ קרים

13,3003,300מדיח כלים

11,5001,500מעבד מזון

12,7002,700תנור אפיה + כיריים גז

900-כלי מטבח - תקציב כללי

מחשב נייח כולל מערכת הפעלה 

ואפיס
54,50022,500

1830830מדפסת משולבת

21,4002,800ארון אחסון

58204,100שולחן מחשב

54202,100כסא מחשב

ציוד וריהוט 

כללי

ציוד מטבח 

וחדר אוכל - 

בסיסי

מיחשוב
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 .סעיפיםלברקו.  ניתן לקבל סיוע רק עבור אחד מה טלויזיהלבחור בין  ניתן* 

 ובלפחות קבוצות( 4-6) 'ב במודל מותנהאינץ'(  32נוספת )בגודל של  ויזיהוטל ברכישת סיוע מתן** 
  . כלליים פעילות חדרי שני

 *** מיועד למסגרת לבוגרים

  

סה"כ עלות כוללתעלות ליחידהכמותהפריט הנדרש

15,9005,900טלויזיה פלזמה  50 אינץ' *

11,5001,500טלויזיה פלזמה  32 אינץ' **

14,2004,200ברקו *

11,2001,200מצלמה דיגיטאלית

3,500משחקי חברה )תקציב כולל(

12,4002,400קונסולת משחקים ווי

11,8001,800מערכת סטיראו

DVD1600600

סט ריהוט לגינה הכולל שולחן  

ושישה כסאות
42,95011,800

46002,400שמשיה

31,5004,500ספסל גינה

31,4004,200נדנדה לחצר

מתקני כושר להצבה בחצר  תקציב 

כללי ***
17,000

2360720פח זבל גינה

43601,440מטף כיבוי אש 6 ק"ג

2330660תיק עזרה ראשונה

3240720תאורת חירום

ציוד פנאי 

בידור

ריהוט גינה

ציוד בטיחות
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 אנשים(. 01רהוט וציוד אישי )לקבוצה בת ב. 

 

 

 חודיות יציוד למסגרות י ג. 

 

עבור הציוד הייחודי יש לפרט רציונל ונימוקים לכל פריט.*    

  

כמותהפריט הנדרשתחום
עלות 

יחידה

סה"כ עלות 

כוללת

104504,500כסא פעילות

29501,900שולחן פעילות

28301,660כורסה

1600600שולחן הסבה

12,3002,300ארון אחסון

1050500סט כלי אוכל אישיים

ריהוט וציוד 

אישי

עלות יחידההפריט הנדרשסוג מסגרת פעילות

5,700שולחנות חשמליים מתכווננים למחשב

1,000מקלדת ארגונומית המותאת לנכים פיזיים

850עכבר ארגונומי המותאם לנכים פיזיים

2,200כסא שירותים מתכוונן

 אוכלוסיה עם לקויות 

שמיעה
9,500מערכת FM להגברת שמע

13,800מערכת טמ"ס להגדלת טקסט

12,300תוכנה קולית למחשב

2,950תוכנת הגדלה למחשב

16,000צג ברייל

4,800ציוד כללי )תקציב כללי(

אוכלוסיה עם מוגבלות 

מוטורית

אוכלוסיה עם לקויות  

ראיה
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 מסגרות הארכת יום לילדים )מועדוניות(ל ציוד נוסף ד.

 קבוצות(   0-2מסגרת קטנה ) –מודל א' 

 

 לפחות מ"ר 06שטח חצר נדרש * 

 קבוצות(   4-6מסגרת גדולה ) –מודל ב' 

 

 לפחות מ"ר 056* שטח חצר נדרש 

 

  

סה"כ עלות כוללתעלות ליחידהכמותהפריט הנדרש

700כללי

14,9004,900מתקן קפיץ ג'יפ

114,80014,800מתקן כושר משושה

16,5006,500נדנדת עלה ורד מתכת

סה"כ עלות כוללתעלות ליחידהכמותהפריט הנדרש

1,000כללי

16,7006,700משפך סל ארבע יציאות

מתקן הפעלה משושה הכולל: 

טיפוס בחבל, מגלשה פתוחה, רשת 

חבלים לטיפוס, צינור טיפוס, רמפה 

עליה לכסא גלגלים או מתקן משולב 

1חלופי

52,00052,000

15,7005,700סולם כושר אופקי כפול מעץ

18,0008,000נדנדת קורה עם מעקה

15,0005,000מדרך שווי משקל מעץ
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 חוגים ציוד. ה

 

 * מותנה בקיום חלל נפרד ותשתית חשמל מתאימה.

הפריט הנדרש
כמות 

נדרשת
סה"כ עלות כוללתעלות ליחידה

114,20014,200תנור שריפה 52/52 *

5,000כללי

11,000כלי נגינה

3,000כללי

3,000כלליחוג בישול

3,000כלליחוג ספורט

חוגים 

נוספים
7,000כללי

חוג קרמיקה

חוג מוזיקה


