מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע

קול קורא לתקצוב מרחבי למידה חדשנים לצרכי הוראה בבתי הספר
במחוז הצפון בשנת הלימודים תשע"ח
מס' קול קורא8612 :
תקנה תקציבית 20-46-06-01 :
מיום 2.12.17 - 1.11.17 :
כללי :
משרד החינוך (להלן "המשרד") בשיתוף "קדימה מדע" (חל"צ  , (World ORTלהלן ("קדימה מדע") לפי
הסכם שיתוף הפעולה אשר נחתם בין המשרד לקדימה מדע ( להלן "הסכם שיתוף הפעולה" ) מבקש לתקצב
מרחבי למידה חדשניים להוראה ( להלן "מרחבי למידה " ) באמצעות הקצבה לבתי ספר שהם חטיבות
ביניים בלבד (לא כולל אשכול או תפוח פיס) ,אשר מצויים ביישובים הכלולים במחוז הצפון.
כל זאת ,בהמשך ובכפוף להחלטה מספר  2262של הממשלה מיום  7.1.17בנושא "גיבוש תוכנית לפיתוח כלכלי
של מחוז הצפון" ,סעיף ( 3ד) ( )4של החלטת זו.
הקמת מרחבי הלמידה נועדה להעשיר ולגוון את החוויה הלימודית ולצמצם פערי הידע והמיומנויות בין
הפריפריה למרכז תוך עיצוב מרחבים פיסיים בתוך בתי ספר באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים
מתקדמים.
הפעלת מרחבי הלמידה כוללת שילוב של טכנולוגיות מתקדמות כגון :טאבלטים ,רובוטים ומדפסות תלת ממד
המאפשרים לימוד באמצעות התנסות אפקטיבית ,חווייתית ומעשירה ומעודדים פיתוח וטיפוח מיומנות
כישורים וערכים ברוח המאה ה ,21-בדגש על יזמות ,יצירתיות ,שיתופיות ,מנהיגות וכן מעורבות ותרומה
לקהילה.
במרחב הלמידה יתקיימו שלושה מרכיבי יסוד:
(א) מרחב פיסי "עתידני" אטרקטיבי מזמין המאפשר תצורת ישיבה והתכנסות מודולרית ברמת פרט/צוות/
מליאה.
(ב) ציוד טכנולוגי רב-תחומי המשלב ציוד מחשבים ,תקשורת ,תקשוב ומדיה מתקדמת ,מדפסת תלת-ממד,
רובוטיקה ,וציוד מדעי יישומי.
(ג) מתווה פדגוגי גמיש ומודולרי מותאם תוכן ופעילות המשלב למידה והתנסות.
התקצוב יינתן בהתאם לתנאי הסף המפורטים וקבלת הציונים הנדרשים כמפורט בקריטריונים שבקישור
זה.
התקציב למימון רכישת מרכיבי ההצטיידות כפי שיפורט בתיאור חבילת התמיכה בהמשך.
הבעלויות והרשויות יתחייבו להעמדת שטח מתאים בתחום בית הספר להקמת מרחב הלמידה  ,כולל
הקמתו על פי הדרישות ולהפעילו כנדרש.
אוכלוסיות היעד:
תלמידים וצוות ההוראה בבתי ספר חטיבות הביניים בלבד ,רשמי ומוכר שאינו רשמי אשר מצויים ביישובים
הכלולים בהחלטות הממשלה הנזכרות לעיל במחוז הצפון  ,כהגדרתו במשרד הפנים.
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הגופים המתוקצבים:
בעלויות (לרבות רשויות ) של בתי ספר חטיבות הביניים בלבד ,רשמי ומוכר שאינו רשמי .שיש בהם רצף
כיתות ז-ח-ט במחוז הצפון על פי הגדרתו במשרד הפנים.
תנאי סף להשתתפות בתי ספר בתוכנית:
יתקבלו בקשות אך ורק מבעלויות של בתי ספר חטיבות הביניים בלבד ,רשמי ומוכר שאינו רשמי ,שיש בהם
רצף כיתות ז-ח-ט ביישובים במחוז הצפון  ,כהגדרתו במשרד הפנים.
על הבעלויות המגישות בקשה להשתתף בתכנית לעמוד בכל תנאי הסף המצטברים המופיעים ומפורטים
בקריטריונים שבקישור זה.
מנהל בית הספר מילא את השאלון האינטרנטי הנדרש על פי הקריטריונים אשר מופיע בקישור זה ועמד
בכל דרישות הסף הנדרשות ממנו.
שימו לב הכניסה לשאלון באמצעות סמל המוסד של בית הספר.
תכולת חבילת תמיכה בקול קורא זה במימון משרד החינוך :

סל התקצוב יינתן באופן אחיד לכל מרכז בגובה של עד  100אלף .₪
חבילת התמיכה כוללת את המרכיבים הבאים בהקצבה חד פעמית למימון רכישה של  :ערכות מדע לחקר
והתנסות  ,ציוד רובוטיקה  ,אלקטרוניקה  ,תיקשוב  ,אודיו והקרנה והכל כמפורט בקריטריונים ובנספחים
שלהם כמפורט בקישור זה.

נא שימו לב  :נציין בעלויות אשר יקבלו תקצוב בהתאם לקריטריונים אלה יוכלו להגיש
בקשה לקבלת סיוע נוסף מעמותת "קדימה מדע" ,בהתאם לתנאים שיפורסמו לעניין זה.
כן יש לשים לב לנקודות חשובות אלו :
 .1לא נוכל לתקצב בית ספר בסכום גבוה ממה שמבקשים במערכת המרכבה !!!!
 .2קול קורא זה יתקצב רק את מרכיבי הרכש.
 .3פיתוח מקצועי והטמעה לרכזים ולמורים בצוות בית הספר  -יעשו בנפרד לא באמצעות קול קורא זה.

למען הסר ספק נחזור ונציין שוב כי :


הבקשה המוגשת צריכה להיות מוגשת על ידי הבעלות ,עבור בית ספר שהוא חטיבת ביניים ועל ידה
בלבד .בקשות אשר תוגשנה שלא על ידי הבעלות של בית הספר תפסלנה על הסף.



בקשה אשר לא תוגש בצורה תקינה ומלאה במערכת המרכב"ה תפסלנה על הסף.



בקשות עבור בתי ספר אשר מנהל בית הספר לא מילא השאלון האינטרנטי בקישור זה הנדרש
ממנו ,על כל חלקיו  /לא שלח אותו  -הבקשה תפסל על הסף .



הכניסה לשאלון המנהל  -באמצעות סמל מוסד של בית הספר .
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יש לשים לב כי הבקשה נשלחה כנדרש וכי נרשם תאריך היכן שמצוין במערכת "תאריך הגשה".
יש לבקש במערכת המרכב"ה את מלוא התקציב  100 :אלף  ₪ולציין במערכת המרכבה במקום בו
מופיע "הסכום המבוקש" את הסכום הזה אחרת לא נוכל לתקצב אותו.

דגשים נוספים חשובים בעת מילוי הבקשה במערכת המרכב"ה:
 .1טופס  - 149דוח תקציב מול ביצוע (הטופס מופק ממערכת מרכב"ה – מצ"ב דוגמא) .במסמך זה יש
לפרט מה התקציב שאושר במסגרת תוכנית התקשוב לשנה"ל תשע"ז  2016ומה בוצע ( .במידה ולא
אושרה הקצבה לשנה"ל תשע"ז -יש לכתוב  0בהצעת התקציב ובביצוע) .בעמודה השמאלית ביותר
לכתוב מה הצעת התקציב לשנה"ל תשע"ח .2017
 .2טופס ( – 150טופס מקוון) ובו יצוין :המטרה שלשמה מבוקשת ההקצבה והמוסדות שעבורם
מבוקשת ההקצבה.
 .3נספח א'  -התחייבות הבעלות על עמידה בתנאי הסף .
 .4נספח ב'– קובץ אקסל פתוח (לא – )PDFובו יפורט :מחוז ,שם היישוב ,שם בעלות ,שמות בתי
הספר (חט"ב) אשר ישתתפו בתכנית ,סמלי מוסד ,מס' תלמידים בחט"ב עבורה מבוקשת הבקשה,
תקציב נדרש לכל בית ספר ,שם איש קשר בבית הספר ,דוא"ל של איש קשר ,מספר טלפון של איש
קשר.
 יש לוודא כי המסמכים הנדרשים במרכב"ה נסרקו ,והם בתוקף עד ליום  31.12.17וחתומים
בחתימה דיגיטלית.
 על הגוף לפנות ליחידה המקצועית במייל או בטלפון עפ"י הפרטים מטה על מנת לוודא כי הבקשה
הוגשה במלואה .בפנייתכם אלינו יש להצטייד במספר הבקשה במרכב"ה.
 .5ההקצבה מותנת בקיום תקציב מתאים בתקנה התקציבית.

אנשי קשר וברורים :
טלפונים ומיילים לבירורים הגשת רשויות /בעלויות במרכבה (בפנותכם אלינו יש לציין מספר הבקשה
במרכב"ה) :
tamarcim@taldor.co.il

תמר צימרינג  -טלפונים 02-5603811/0 :

 davidha2@education.gov.ilדוד חתמוף  -טלפונים 02 5602914/5 :
 galitmi2@education.gov.ilגלית מזרחי  -טלפונים 02 5602914/5 :
טלפונים ומיילים לבירורים הגשת מנהלי בתי ספר בשאלון האינטרנטי מנחם אהרונוב –
במוקד הבקרה שבחברת טלדור menachema@taldor.co.il :טלפון03-7762935 -

