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מתן  הקצבה לתמיכה בגופים אחרים שהם רשויות מקומיות לקול קורא 
         י העל יסודילצורך תפעול  מרכזים טכנולוגיים בחינוך הטכנולוג

    2020בשנת 

 
 מינהל מדע וטכנולוגיה     היחידה המקצועית:

 (20-46-06-17)לשעבר תקנה  20-67-01-75תקנה תקציבית מס':                        
 2000-59120מרכז קרנות:                                      

 דב נפתלי"ר יעקב שינבוים / ד     איש קשר פדגוגי:
 שלומית ירמובסקי    איש קשר לנושאי מרכבה ותקציב:

 2020 התקציבשנת 
 2020דצמבר -תקופה: ינואר

 קישור לקריטריונים
 

 12058קול קורא מספר: מרכבה ☒ הגשת הבקשה תעשה באמצעות 
 20/05/2020עד לתאריך:  5/20/6מתאריך   

 

 ומטרת התוכנית: כללירקע 

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

מקצועיות כוללות לימודים עיוניים ולימודים -תכניות הלימודים של המגמות הטכנולוגיות

דשני התנסותיים. הלימודים ההתנסותיים דורשים במקרים רבים שימוש בציוד יקר, מתקדם וח

הספר. לשם כך מבקש המינהל -אשר לא תמיד ניתן לצייד בו את המעבדות והסדנאות בכל בתי

שלהם תהיה גבוהה מזו ורמת ההוראה לעודד ולתקצב מרכזים טכנולוגיים שרמת הציוד 

 הספר.-המקובלת בבתי

 

מרכזים טכנולוגיים אשר יעמדו בתנאי הסף  2020מבקש לתקצב  בשנת    לצורך כך,  המינהל

 .(17-06-46-20)לשעבר תקנה  75-01-67-20בתקנה תקציבית מס'  על פי המפורט 

 

מבחן ההקצבה ל מתוכנן תיקון 2021החל משנת התקציב  לידיעת הרשויות המקומיות:

מהסכום  10%יתווסף תנאי לפיו הרשות המקומית תידרש להשתתף במימון כך ש

המאושר תקצוב ע"י המשרד לכל מגמה, ובכל שנה שלאחריה תעלה ההשתתפות של 

 2024; 20% -2023, 15% -2022, 10% – 2021) 25%עד מקסימום של  5% -הרשות ב

 (.25% –ואילך 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/20-46-06-17/krhteryonim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/20-46-06-17/krhteryonim.pdf
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 הגופים המתוקצבים: 

 רשויות מקומיות המפעילות את המרכז.
 
 

 הנחיות כלליות לבקשת הקצאת תקציב: 

 גובה התקצוב השנתי :

בתקופה שבה בכל מרכז.  כל מגמהשל  לתפעול השוטף₪  800,000 -של עד סכום   יתוקצב

פי הנחיות משרד החינוך לפעילות בהיקף חלקי )כמו בתקופת -המרכז מצמצם את פעילותו על

 לחלק התואם את היקף הפעילות.מגפת הקורונה( התקציב יצומצם 

 

גובה התקציב למרכז הטכנולוגי יחושב באופן זהה לכל המרכזים, על פעילות המתבצעת במהלך 

  x,y,A,B,C,D,E,Fשנת הלימודים הנוכחית )תש"פ(. הערכים המספריים של האותיות 

המצוינות בקריטריונים לתקנה לקבלת התקציב למרכזים, הם כמפורט בטבלה להלן )הינם 

 לצורך ניקוד המרכזים(: 

 קוד  גמההמ 

 מגמה

X Y A B C D E F 

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

 20 50 80 140 50 80 2 4 11,14 סייבר ולוחמה אלקטרונית

 20 50 80 140 50 80 2 4 20 אומנויות העיצוב 

 20 50 80 140 50 80 2 4 33 חשמל

 

ע"י מנהל אגף מגמות מקצועיות  ואישורה תוכנית עבודה להגשת  מתן ההקצבה למגמה כפוף 

 . , או מורשה מטעמווהסמכות במשרד החינוך

 

הסעיפים  יובהר כי הבקשות יידונו בהתאם למפורט במסמך הקריטריונים, לרבות

 בנוגע לתנאי הסף, הרכיבים המתוקצבים, מנגנון החלוקה ומנגנון התשלום.
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 מסמכים שחובה לצרף לבקשה במערכת המרכב"ה:

 
o  דוח תקציב מול ביצוע.  חתום דיגיטלית ע"י שני מורשי חתימה )הטופס  – 149טופס

 2019לשנת  מופק ממערכת מרכב"ה(. במסמך זה יש לפרט את התקציב שאושר לנושא 
 .2020לנושא. בעמודה השמאלית ביותר יש לכתוב את הצעת התקציב לשנת  

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

o     טופסK001  'התחייבות הרשות לעמידה בתנאי הסף )מצ"ב(.   - נספח א 
o     טופסK002  'נתונים נדרשים בהתאם לקריטריונים לצורך ניקוד )מצ"ב(.   – נספח ב 
o     טופסK003   'ע"י מאושרת וחתומה תוכנית עבודה שנתית / דו שנתית    –נספח ג

 מנהל אגף  הסמכות במינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע.
o     טופסK004  'ג'. יום ביטוח מבנה, ביטוח ציוד וביטוח צדאישור על ק  - נספח ד 
o      טופסK005   'הצעת תקציב -נספח ה. 

 
 תידחה על הסף. -מלאה שלא תוגש ביובהר כי בקשה 

 

 היבטים פרוצדורליים:

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

 תפסל ! –בקשה שלא תוגש ע"י הבעלות 

 
o 31.12.2020נסרקו והינם בתוקף עד לתאריך  יש לוודא כי המסמכים הנדרשים במרכב"ה 

 דיגיטלית.וחתומים 
o תאריך הגשה" נתקבלו לאחר הגשת הבקשה במרכב"ה יש לוודא כי הבקשה נשלחה" . 
o  בימים א' 073-3931691/3לברורים לגבי תקינות הבקשה במרכב"ה ניתן לפנות בטלפון-

 בלבד! 08:30-10:30ה' בין השעות 
o ד"ר נפתלי דב, ממונה )חינוך טכנולוגי -רים בנושאים פדגוגיים יש לפנות ללשאלות ובירו :

  naftalydov@education.gov.ilבדוא"ל:  –יסודי(  -על

 

 הנחיות כלליות:

בהתאם למפורט התקצוב מיועד לשנה אחת בלבד. יש להגיש דיווחים כספיים ודוחות ביצוע 
עדת ההקצבות,  וועדת ובקריטריונים.  גוף שלא יגיש  דו"ח סופי עד לתאריך שיקבע בו

 ההקצבות רשאית לבטל את זכאותו ולקבוע הוראות בדבר קיזוז מלא או חלקי.

יובהר כי אין בפרסום קול קורא זה כדי לחייב את המשרד בתקצוב. חלוקת התקציב תיעשה 
 מתאים לנושא. בכפוף לקיומו של תקציב

mailto:naftalydov@education.gov.il

