
 

 

 

 קול קורא
 להגשת בקשות לקבלת מענק שישמש להנגשת מכינה לצעירים עם מוגבלות

 

 רקע 
 

שנים פועלת תכנית שיבולים במועצת המכינות הקדם צבאיות ובשותפות של ג'וינט ישראל,  4מזה 
קרנות הביטוח הלאומי, משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הבטחון, משרד הבריאות, קרן 

 משפחת רודרמן ופדרציית ניו יורק.
 

כה תהליכי הנגשה  על מנת לאפשר למכינות לקלוט חניכים עם מוגבלות באופן מיטבי, נערכו עד
נסות, אנו מעוניינים להרחיב תנקודתיים על פי צרכים של חניכים, וכעת לאחר תהליך למידה וה

בהמשך תקופת הפיילוט  את מעגל המכינות שיהיו נגישות לקלוט את חניכי תכנית שיבולים
 .ולאחריה

 
 מסלולים להגשה: 2בקול קורא זה 

שיקבלו מענק של עד  מציעים 6-7חרו ייב -נגישות לאנשים עם מוגבלות בניידות .1
160,000  ₪ 

 ₪  60,000שיקבלו מענק של עד  מציעים 3-4ייבחרו  -נגישות למוגבלות חושית .2
 

הבטחת אפשרות  -על פי עקרון הרצףתתבצע כל שטח המכינה והמבנים הכלולים בו הנגשת 
 לרצף של פעולות בכל תחומי המכינה.

 
 

 קריטריונים להגשה
 

 המסלולים: 2-ל תנאי סף להגשה
-חוק המכינות הקדםמוכרת עפ"י , ומכינה החברה במועצת המכינות הקדם צבאיות .1

 2008-צבאיות, תשס"ח
 .(שתאושר מהעלות 80%מעלות ההנגשה )המענק יכסה  20%המכינה מתחייבת למימון  .2
שהוסדרה המכינה מתחייבת לפעול באופן אקטיבי לאיתור מועמדים הזקוקים לנגישות  .3

 ל קורא זה.במסגרת קו
המכינה יכולה לספק מימון ביניים עד לקבלת החזר ממועצת המכינות, עם קבלת המימון  .4

 של הבטוח הלאומי.
המכינה מצהירה כי קיבלה את הזכות במבנים, בין אם מדובר בזכות שכירות, חכירה,  .5

בעלות ו/או כל זכות אחרת, לתקופה של חמש שנים לפחות לטובת פעילותה של המכינה 
 צבאית. הקדם

מכינה שמשפצת/ בונה במסגרת ההסכם עם קק"ל תגיש את הבקשה עבור רכיבים  .6
 .שאינם ממומנים ע"י קק"ל

 
 בלבד: מסלול נגישות לניידותתנאי סף נוספים ל

מדרגות )כולל מבנים ציבוריים שהמכינה משתמשת  3-4 -בכל מבני המכינה אין יותר מ -
 גובהיש פתרון אחר להפרשי או שבהם בדרך קבע( 

 מטר 300המרחק מקצה לקצה המכינה לא יעלה על  -



 

 

רותים ומקלחת, וכן הנגשת תא יקיימת אפשרות להנגשת חדר לינה אחד לפחות כולל ש -
 רותים באזור פעילות כללייש

 מטר 300המרחק מתחנות תחבורה ציבורית למכינה לא יעלה על  -
 

יש לקחת בחשבון ₪.  3,500 יש לכלול ייעוץ נגישות בעלות של העלות בטופס ההגשה בהערכת
  שהמפרט הכללי יכול להשתנות בעקבות ייעוץ הנגישות.

 

 בחירה
 

 ועדה מטעם שותפי התכנית תבחן את כל ההצעות ותנקד אותן על פי הקריטריונים הבאים:
 

 ניקוד מקסימלי הסבר קריטריון
התכנות להשתלבות לאורך 

 זמן
מאפיינים של המכינה 

שיאפשרו השתלבות של מגוון 
 לאורך זמןמועמדים 

40% 

ניסיון קודם של המכינה  התנסויות קודמות
בהכלה של משתתפים עם 

 מוגבלות

40% 

התרשמות כללית של הועדה  התרשמות
 מההצעה

20% 

 
 בחלוקת המענקים ילקחו בחשבון הפריסה הגאוגרפית והמגוון התרבותי של המכינות

 

  וחות זמניםל
 

 הגשה    30/10/20
 פגישה במכינה עם מנהלת התכנית לאיסוף מידע נוסף   2020 נובמבר

)נציגי ביטוח לאומי, מועצת המכינות והג'וינט(  התכנסות הועדה 2020נובמבר סוף 
 למציעים  ההודעו

 ייעוץ נגישות במכינה    2020דצמבר 
 המכינותהסדרת הזכייה בהסכם מול מועצת    2021 ינואר

 המציעים יעבירו שתי הצעות מחיר לביצוע   2021ינואר 
 ת הנגשהעבוד  -2021אוגוסט -פברואר
 דיווח בכתב על התהליך לוועדהמועד אחרון ל    30.8.21
כל המסמכים הדרושים לתשלום עפ"י  העברתמועד אחרון ל  15.9.21

  ההסכם

 
 

 :הגשת הבקשה קישור לטופס
zeSg8rJlimALyOvRHTH_rqusYuWwYJPXio8/edit-https://docs.google.com/forms/d/1nTUVThC 

 
 054-2199878 -לשאלות מוזמנים לפנות לאפרת אהרוני, מנהלת התכנית

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1nTUVThC-zeSg8rJlimALyOvRHTH_rqusYuWwYJPXio8/edit

