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 9255 : קול קוראמס' 
 15.3.18 יוםעד  25.2.18  בתוקף מיום

 20-46-06-17 תקציבית:תקנה 
 2018שנת תקציב 

 

מקצועית. תכניות הלימודים של -לתקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע פועל לקידום מערכת החינוך הטכנולוגית המינהל

מקצועיות כוללות לימודים עיוניים ולימודים התנסותיים. הלימודים ההתנסותיים דורשים במקרים -המגמות הטכנולוגיות

הספר. לשם כך -יוד יקר, מתקדם וחדשני אשר לא תמיד ניתן לצייד בו את המעבדות והסדנאות בכל בתירבים שימוש בצ

 הספר.-מבקש המינהל לעודד ולתקצב מרכזים טכנולוגיים שרמת הציוד שלהם תהיה גבוהה מזו המקובלת בבתי

 

. 17-06-46-20 בקריטריונים לתקנה  מרכזים טכנולוגיים אשר יעמדו בתנאי הסף 8201 מתקציבתקצב י נהל יהמלצורך כך,  

החישוב  .2018שנת פעילות המתבצעת במהלך  עבור לכל המרכזים, גובה התקציב למרכזים הטכנולוגיים יחושב באופן זהה 

כאשר הערכים המספריים של ייעשה בנפרד לכל מגמה בכל מרכז )עפ"י הניקוד שיצטבר ובהתאם לערך הנקודה היחסי( 

  :כמפורט בטבלה להלן תקנה לקבלת התקציב למרכזים, הםקריטריונים להמצויינות ב x,y,A,B,C,D,E,Fהאותיות 

 X Y A B C D E F קוד מגמה המגמה

 20 50 80 140 120 150 2 4 10 סיב"םתיב"ם 

 20 50 80 140 60 120 2 4 32 מכטרוניקה

 20 50 80 140 50 80 2 4 16 ביוטכנולוגיה

 20 50 80 140 120 150 2 4 3121, טכנולוגיות תקשורת

סייבר ולוחמה 

 אלקטרונית

11,14 4 2 80 50 140 80 50 20 

 20 50 80 140 50 80 2 4 20 אומנויות העיצוב

 

יתוקצבו תחילה המרכזים שקבלו את הניקוד הגבוה  .בהתאם לתקציב הקיים בתקנה תתבצע  - חלוקת התקציב

 .ביותר בסדר יורד עד לגמר התקציב כך שהתקציב הניתן לכל מגמה במרכז לא יפחת מהסכום המינימאלי לתקצוב המגמה

  . בקריטריוניםהניקוד הקבוע  ל סמך תקצוב המגמות ייעשה ע"פ תעדוף שייקבע ע

 רשויות מקומיות המפעילות את המרכז. - הגופים המתוקצבים 

  .בתנאי הסףעבור הגופים אשר יעמדו   אש"ח 800של  לגובה סכום עדיינתן  סכום אחיד לכל מגמה  - השנתי גובה התקצוב

לצורך תפעול המרכזים  להקצבה ההרשויות המקומיות המפעילות את המרכז יגישו בקש - הגשת בקשה ומסמכים

 . המסמכים הנדרשים ובצרוףנספח המצורף בהתאם להטכנולוגיים בחינוך הטכנולוגי העל יסודי שבתחום אחריותן 

אגף מגמות מקצועיות והסמכות  חייבת להיות מאושרת וחתומה ע"י מנהל  –צבה תוכנית העבודה שתוגש לבקשה להק

 תוגש הבקשה לקצבה במערכת מרכב"ה. –רק לאחר אישורו  במינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע במשרד החינוך.
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 מסמכים שיש לצרף במערכת המרכב"ה: .1
 

o  דוח תקציב מול ביצוע.  חתום דיגיטלית ע"י שני מורשי חתימה )הטופס מופק ממערכת  – 149טופס
לנושא הספציפי עבורו מבוקשת  2017מרכב"ה(. במסמך זה יש לפרט את התקציב שאושר לשנת  

בעמודה של הצעת  0יש לכתוב  -בנושא זה במידה וזו השנה האשונה להגשת הבקשה ההקצבה. 
. בעמודה השמאלית ביותר יש לכתוב את הצעת התקציב 2017ביצוע לשנת התקציב ובעמודה של ה

 .2018לשנת  
o  חתום בשתי חתימות דיגיטליות  בו יצוין: המטרה לשמה מבוקשת ההקצבה. – 150טופס 

o     טופסK001  'התחייבות הרשות לעמידה בתנאי הסף )מצ"ב(.   - נספח א 

o     טופסK002  'בהתאם לקריטריונים לצורך חלוקת התקציב )מצ"ב(.נדרשים נתונים    – נספח ב 

o     טופסK003  'כאמור לאחר שאושרה ע"י מנהל אגף  תוכנית עבודה שנתית / דו שנתית   – נספח ג 

 הסמכות במינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע וחתומה על ידו. 

o     טופסK004  'יטוח צד ג'.אישור על קיום ביטוח מבנה, ביטוח ציוד וב  - נספח ד 

 

 היבטים פרוצדורליים: .2

 הבקשות יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה ע"י הבעלות על המרכז הטכנולוגי.

 תפסל ! –בקשה שלא תוגש ע"י הבעלות 

 

o  וחתומים  31.12.2018יש לוודא כי המסמכים הנדרשים במרכב"ה נסרקו והינם בתוקף עד לתאריך
 בחתימה דיגיטלית.

o לאחר הגשת וכי נתקבל תאריך הגשהיש לוודא כי הבקשה נשלחה  לאחר הגשת הבקשה במרכב"ה .
   galitmi2@education.gov.il, יש לשלוח מייל לדוא"ל במלואההבקשה 

)בנושא הדוא"ל יש לציין  את מספר הבקשה במרכב"ה ואת שם  davidha2@education.gov.ilאו: 
 התחרות( לבדיקת תקינות הבקשה.

o  ה' בין השעות -בימים ג' 02-5602914/5לברורים לגבי תקינות הבקשה במרכב"ה ניתן לפנות גם בטלפון
 בלבד! 08:30-10:30

o יסודי(  -נוך טכנולוגי עללשאלות ובירורים בנושאים פדגוגיים יש לפנות לד"ר דב נפתלי ממונה )חי–
 naftalydov@education.gov.ilבדוא"ל: 
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