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 דתהמשרד לשירותי 
 תחום תמיכות ועיזבונות

 
 טופס הוכחת עמידה בתנאי סף 

 2018ייעוץ ופיקוח הלכתי בתחום הפוריות לשנת 

  12:00בשעה  14/12/17יש להגיש את המסמכים עד ליום חמישי כ"ו כסלו תשע"ח 

 
ייעוץ ופיקוח הלכתי בתחום  ישירות"בנושא  למשרד לשירותי דת  2018תמיכה לשנת  במסגרת הגשת בקשת

  8201כחלק מהבדיקות הנדרשות לאישור והעברת התקציב לשנת ו "הפוריות
על עמותה המבקשת תמיכה לראשונה חלה חובת ההוכחה על כל סעיפי התמיכה המפורטים במבחני 

 התמיכה ובמסמך זה.
 

  .בלבד *-רשת לצרף הוכחות על סעיפי התמיכה המסומנים בות נדעמותה שקיבלה תמיכה בשנים קודמ

 להעביר אלינו מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף על פי הפירוט הבא: תמתבקשהעמותה 
 

 –תחומי פעילות  (1)

(, כמפורט להלן, לפי ב) -( ואהמפורטים בפסקאות משנה ) םתחומיההמוסד מקיים פעילות בשני   

 מבחנים אלה: 

  ;טיפולי פוריות על תהשגחה הלכתימתן שירותי  (א)

מענה הלכתי ובכלל זה הפוריות, הגניקולוגיה ושירותי ייעוץ והכוונה הלכתיים בתחומי  מתן (ב)

 ;בתחומים האמורים לשאלות

 -ניסיון  (2)

יש -; טיפולי פוריותעל  ותהלכתי מתן שירות של השגחותלמוסד שנתיים ניסיון לפחות ב (א)

   אסמכתאות המעידות על ניסיון כנדרש בסעיף.  10-15, ןלצרף עבור כל שנת ניסיו

יים ייעוץ והכוונה הלכתמתן שירותי שנות ניסיון, לפחות, ב 3של המוסד  לרבנים היועצים* (ב)

 בתחומי הגניקולוגיה והפוריות

 יש לצרף:לצורך הוכחת סעיף זה 

עבודתם , מועד תחילת רשימת הרבנים ומשיבים, פרטיהם האישיים, תוארם ותפקידם (1)

 .בעמותה

 .הכשרה של הרבנים המייעציםהעותק מתעודות  (2)

 -המלצות * (3)

המעיד על כתב המלצה של אחד הרבנים הראשיים לישראל המכהנים, לפחות, בידי המוסד  (א)

)יש לצרף את  בקיאות הלכתית ברמה גבוהה של עובדי המוסד בתחומי הגניקולוגיה והפוריות;

 כתבי ההמלצה(
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מאת מנהלי מחלקות  שקדמו לשנת התמיכהלצה לפחות מהשנתיים בידי המוסד שני כתבי המ (ב) 

פוריות בבתי חולים בארץ, המעידים על רמה מקצועית של עובדי המוסד הנוגעת להיבטים 

 )יש לצרף את כתבי ההמלצה( ;טיפולי פוריותעל ההלכתית  השגחההרפואיים של ה

 -תשתית עבודה * (4)

זמינים באזורים והכוונה הלכתיים שירותי ייעוץ  המוסד מסוגל להעניק -פעילות בפריסה ארצית  (א)

יש לצרף פירוט מילולי, ע"ג דף לוגו של העמותה, מלווה  שונים בארץ בהתאם לדרישת הפונים;

 באסמכתאות המוכיח סעיף זה

לפחות,  ותים או משגיחשגיחמ 10המוסד מעסיק שני רבנים יועצים לפחות וכן  -מצבת כח אדם  (ב)

 ,דרישת המטופליםברחבי הארץ, לפי  פוריות ת פוריות ומעבדתלכל מחלק מענה מיידינתן יכך שי

בכל אחד מאזורי הארץ האלה: אזור  יםות המתגוררים או משגיחמשגיח הולא פחות משלוש

 - ;דרוםואזור ה, מרכזהצפון, אזור ה

יש לצרף רשימת המשגיחות או המשגיחים ופרטיהן האישיים, מקום מגורים, טלפון נייד, 

 מועד ההעסקה תחילת

 שעות ביום לפחות, וכן אתר אינטרנט פעיל; 8למוסד מוקד טלפוני הפעיל במשך  -דרכי התקשרות  (ג)

  יש לפרט ע"ג דף עם לוגו העמותה, את פרטי ההתקשרות והפנייה לקישור ישיר לאתר העמותה.

 עדמומערכת ממוחשבת המתעדת את כל אחד משלבי הטיפול בפניות, לרבות שם הפונה,  למוסד (ד)

אופן תיעוד  יש לפרט ע"ג דף עם לוגו העמותה, את ;בפניה, נושא הפניה ותיעוד הטיפול הפניה

 .להסביר באיזו צורה התוכנה עובדתלצורך כך ו שלבי הפניה, באיזו תוכנה העמותה משתמשת

כיצד פרט ע"ג דף לוגו של העמותה, ל -ל בפניות דחופות ברוב שעות היממההמוסד ערוך לטפ (ה)

 עומדת בתנאי זה.העמותה 

 3יש לצרף בשפות העברית והאנגלית לפחות; והכוונה הלכתיים ייעוץ שירותי המוסד מעניק  (ו)

 .משנת התמיכה האחרונה אסמכתאות לכך

 –היקף פעילות * (5)

 חדשים בשנה לפחות, העוברים טיפולי פוריות;פונים  50-ל תהמוסד מעניק שירותי השגחה הלכתי (א)

הסידורי )מס' זיהוי פנימי( של המטופלים וסוג הטיפול  יש לצרף דו"ח המכיל את המספר

 2017שקיבלו בשנת 

פניות טלפוניות בחודש  200-בהיקף שלא יפחת ממתן מענה ל כוונההמוסד מעניק שירותי ייעוץ וה (ב)

 יש לצרף דו"ח, המונפק מתוך התוכנה, המציג את הפניות הטלפוניות ;בממוצע לפחות

שהתקבלו  תאריך קבלת השיחה, נושא הפניה ופרטי הפונה,, ובו (כל חודש בנפרד)שהתקבלו 

  בשנה האחרונה. למוקד
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ע"י היחידה  יבדקי המוסד מעניק שירות לפונים בלא הבדל על רקע דת, גזע, עדה וכיוצא באלה; (ג) 

 מערך פיקוח ובקרה. במסגרת המקצועית

יש לצרף את פרטי מעבדות הפוריות, פרטי  - ;לפחות מעבדות פוריות שלושלמוסד קשר קבוע עם  (ד)

 איש קשר של כל מעבדה, וכן את תחילת מועד הקשר איתן. 

 -אמצעי פרסום  (6)

 באינטרנט.המוסד מפרסם את דבר קיומו  (א)

למוסד שלטים במעבדות הפוריות ברחבי הארץ ככל שניתן, ולכל הפחות במעבדות הפוריות בבתי  (ב)

לא תינתן אם החולים הגדולים באזורים שבהם הוא פועל, בכפוף להסכמת מנהלי המעבדות; 

 מחלקות הפוריותאת פרטי  באמצעות אתר האינטרנט שלויפרסם , המוסד כאמורהסכמה 

תמונות ממעבדות  2-3יש לצרף  שירות השגחה הלכתית; נותן בהןהמוסד ש הפוריות ומעבדות

 הפוריות.

  –ביטוח  (7)

יש  .ההלכתיוההכוונה ייעוץ ובתחום ה ההלכתית בתחום ההשגחה בתוקף למוסד ביטוח אחריות מקצועית

 .לצרף עותק

 
מנגנון פיקוח ומעקב על הגופים הנתמכים על ידי המשרד וזאת במסגרת מתן  ופעלמ 2016החל משנת 

אם בדוק וי יכלול ביקורים שוטפים במקום הפעולה של המוסדות הנתמכיםלשנה זו הפיקוח  .התמיכות
ואם התמיכה משמשת  התמיכה ואת הוראות הנוהל המוסד מקיים את התנאים שקבע המשרד בנושא

 למטרה אשר לשמה ניתנה. 
 

 :המסמכים הנדרשיםאופן שליחת 
 

לקבוע ו ר את ההוכחות הנדרשות לפי נושאיםיש לאגד את כל המסמכים בקלסרים, לסד-עמותות חדשות
 פגישה מסודרת עם נציג היחידה המקצועית. 

עם עותק לגב' הודיה לימוד   Tmichot@dat.gov.il פיקוח ובקרה דוא"לבאמצעות באחריות העמותה לפנות 
 . 2018פוריות -שה בנושא הוכחת העמידה בתנאי סףם פגיותאולבקש  hodayal@dat.gov.il  תורה

לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה להגיש .  14/12/17ליום חמישי כ"ו כסלו תשע"ח עד יקבעו פגישות 
 את המסמכים, והעמותה לא תיבדק. יש לתאם מועד פגישה שבועיים לפני התאריך המפורט לעיל.

 
, עם עותק  Tmichot@dat.gov.il למייל פיקוח ובקרהיש להגיש את האסמכתאות הנדרשות  -עמותות ותיקות
 לא יאוחר מיוםיש להגיש את הנ"ל  .שמרכז את הנתונים asherb@dat.gov.il למר אשר ביטון 

  12:00בשעה  14/12/17חמישי כ"ו כסלו תשע"ח 
  

  
 

 ,והצלחהבברכה                                                                                                                                       
 לוגסי אוריאן                                                                                                                    

 תחום תמיכות ועיזבונותיועצת                                                                                                                    
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