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  לכבוד
 טכנולוגיות מכללות רכזי, מנהלים
    טכנולוגיות מכללות על בעלויותו טכנולוגי חינוך רשתות

 
  שלום רב,

 
 הנדון: הצטיידות במסגרת קולות קוראים של החינוך הטכנולוגי העל-תיכוני תשפ"ג-2023

הזכיינית שהפעילה את מוקד הבקרה של המינהל לחינוך טכנולוגי סיימה את פעילותה. עד  ,חברת טלדור
מימוש ההקצבה שאושרה לבחירת זכיין חדש ופתיחת מוקד הבקרה מחדש, אנו מבקשים לאפשר את 

 הקוראים הבאים:קולות בוועדות הקצבות של 
 14680   תכנית טו"במעבדות וסדנאות הצטיידות תקצוב עבור. 
 14894   תיכוניות-הצטיידות לשדרוג הציוד במגמות טכנולוגיות עלתקצוב. 

 14895  תיכוניות חדשות.-תקצוב הצטיידות מגמות טכנולוגיות על 

 :ההקצבה דגשים ושלבים במימוש

 .במערכת מרכב"האת גובה ההקצבה שאושרה על הבעלות לוודא  .1

 יש להקליד את רשימתתיכוני. -על החינוך הטכנולוגי העל טרם רכישת הציוד יש לקבל את אישור הפיקוח .2
קובץ האקסל המצ"ב בלבד )אישור רשימת ציוד להצטיידות של מתומחרת בפורמט  להצטיידות הפריטים

  תיכוני )תכנית טו"ב / כיתות י"ג י"ד(. חינוך טכנולוגי על

 .טכנולוגיהחינוך הבאתר מינהל  ,תקני ציוד בחינוך הטכנולוגיאך ורק בהתאם למפרט  ההצטיידות תהיה .3
ניתן לעיל,  מופיע ברשימת התקניםהציוד אינו במידה וקיים ציוד שהמוסד מעונין לרכוש עבור מגמה ו

 והנושא ייבדק.ולשלוח אלינו  לעלות את הבקשה בכתב

ויהיה ניתן לרכוש את רשימת הציוד חתום של אישור לבעלות , ישלח ת ההצטיידותרשימלאחר בדיקת  .4
הפיקוח או  לא ניתן לרכוש פריטים בטרם קבלת אישור - ישור זה יועבר בעתיד למוקד הבקרההציוד. א

  מוקד הבקרה.

 לפרטים,. תיכוני-אישור הרשימות מטעם הפיקוח על החינוך הטכנולוגי העלירכז את  מר מאיר בן חיים .5
או בדוא"ל  054-662-0568בטלפון נייד או  073-393-1629 ניתן לפנות ישירות בטלפון  הבהרותו

meirben@education.gov.il. 

 .2023פברואר ב 28ג, "אדר תשפבשלישי, ז' ליום עד  תקבל תהמבוקש לרכישה ציוד הרשימת  .6

   :ב בלוחשבוניות שיתקתאריכי  .7
 !בלבד 31.6.2023 ועד 7.11.2022 -מתאריכי החשבוניות יהיו  ,14895-ו 14894קולות קוראים  .א
 !בלבד 31.8.2023ועד  25.7.2022 -מתאריכי החשבוניות יהיו  ,14680קורא קול  .ב

)כולל מול הזכיין החדש. עם התחלת פעילות מוקד הבקרה, יועברו הנחיות לבעלויות על המשך התהליך  .8
 .(דו"חות ביצוע ונהל ביצוע בקרת שטח

 ולקבוע הזכאות את לבטל רשאיתהוועדה  31.8.2023 דו"ח סופי עד לתאריךגיש תלא  בעלות אשר .9
 .חלקי או מלא קיזוז בדבר הוראות

 

  בברכה

 
 מנוחין אסף

 תיכוני על טכנולוגי חינוך ממונה
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 מדריך מרכז ארצימר מאיר בן חיים, 
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