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לתקצוב שדרוג ציוד בבתי ספר המשולבים בתכנית תקשוב בגישת ה"ענן לתקצוב  קול קורא 
 החינוכי", בשנת הלימודים תשע"ח 

 

 4868מספר קול קורא: 

 01-06-46-20תקנה תקציבית : 

 5.12.17 -6.11.17מיום :  בתוקף 

 : כללי
 

בתיאום עם הרשויות המקומיות בשלטון המקומי, המועצות ובשיתוף  משרד החינוך )להלן "המשרד"(

במסגרת תוכנית התקשוב בתי ספר   1,800תשע"ה תקצב עוד בשנת הלימודים  האזוריות ובעלויות החינוך

 הלאומית בגישת ה"ענן החינוכי". 

 בתי ספר  200 -ועבור חבילה שלא כללה ציוד "דגם בסיסי" תוקצבו ב בתי ספר 1,600-מתוך בתי ספר אלו כ

מימון רכישת מכשירי קצה לתלמידים סיוע בתן תקציב תוספתי שמטרתו לאפשר ינב "דגם מתקדם", להם 

 שבאים משכבת אוכלוסין בעלת מדד חברתי כלכלי נמוך.

בתי ספר מבתי ספר אלו תגבור תשתיות  800 -תקצב המשרד  חבילת תמיכה אשר אפשרה לכ 2015בדצמבר 

 בי"ס נוספים וכן ניתן  200 -ניתן סיוע לרכישת אמצעי קצה לכ 2016תקשורת וכן שדרוג ציוד. בדצמבר 

 בתי ספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי. 50 -סיוע להצטיידות לכ 2017 -ב

  לבתי ספר שבתוכנית התקשוב אשר לא תוקצבו קודם לכן. תוכנית שדרוג נוספתלתקצב עתה מבקש המשרד 

התקצוב   נועד לשפר את רמת התפקוד של אלו מבתי הספר שבתכנית התקשוב כך שיוכלו לפעול ולהפעיל את 

 התכנים ותכניות הלימודים המתוקשבות בצורה יעילה ואפקטיבית יותר לרווחת התלמידים והמורים.

דגש מיוחד יינתן להשלמות ועדכון תשתיות תקשורת אשר תאפשרנה שיפור וניצול מרבי ומיטבי של קו 

האינטרנט המהיר אשר הותקן וסופק לבתי ספר אלו כמו גם לאפשר חידוש וריענון ציוד מחשבים עם העדפה 

   ודגש על מחשבים ניידים למורים, מקרנים בכיתות וציוד הנדרש להפעלת כיתה מתוקשבת.

יובהר כי התקצוב על פי קריטריונים אלה יתווסף לתקצוב על פי הקריטריונים לתקצוב תוכנית התקשוב 

 לשנה"ל תשע"ה ואילך.

 

 אוכלוסיות היעד:

אשר שולבו בתכנית  בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים, במוסדות חינוך רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים

 ( בלבד. במספר  1,800 -התקשוב בשנת תשע"ז ) כ

 :הבאיםבתי ספר  לא יינתן תקצוב עבור

בהתבסס על  "קריטריונים לתקצוב  5353במסגרת קול קורא  2015תוקצבו בדצמבר  בתי ספר ש .1
הצטיידות בבי"ס המשולבים בתוכנית תקשוב בגישת "הענן החינוכי" לשנת הלימודים תשע"ו 

 .ואילך

בהתבסס  2016בהתבסס על שילוב בתי ספר מדצמבר   6690קול קורא  בתי ספר שתוקצבו במסגרת  .2
 .לתקצוב בתי ספר המשלבים אמצעי קצה לתלמידים בשנת הלימודים תשע"זעל קריטריונים  

בהתבסס על קריטריונים לתקצוב בעלויות חינוך עבור  6807קול קורא  בתי ספר שתוקצבו במסגרת  .3
 ית התקשוב בשנת תשע"ז ואילך.הוספת בתי ספר בחטיבה העליונה לתוכנ

עבור הצטיידות תקשוב במגזר הדרוזי   8082בקול קורא  2017בתי ספר אשר תוקצבו בספטמבר   .4
 והצ'רקסי.
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 הגופים המתוקצבים:

, רשמי ומוכר שאינו רשמי, לרבות שתי בעלויות על בתי ספר בתוכנית התקשוב יסודיים וחטיבות ביניים

 .בלבד ומוסדות אלובמספר (  1,800 -אשר נכללו בתכנית התקשוב בשנת תשע"ז ) כ רשתות החינוך החרדיות

 

 תנאי סף להשתתפות בתי ספר בתוכנית:

ומפורטים המצטברים המופיעים  בכל תנאי הסףעל הבעלויות  המגישות בקשה להשתתף בתכנית לעמוד 

  בקישור זה.שם בקריטריוני

על ביה"ס בלבד. בקשה שלא תוגש ע"י הבעלות תידחה  ע"י הבעלותלהיות מוגשת בקשה שעל ה נא לשים

 על הסף.

 ועמד בקישור זהמופיע מנהל בית הספר מילא את השאלון האינטרנטי הנדרש על פי הקריטריונים אשר 

 בכל דרישות הסף הנדרשות ממנו.

  .באמצעות סמל המוסד של בית הספרמנהל הנה הכניסה לשאלון : שימו לב 

 
 תכולת חבילת תמיכה  בקול קורא זה במימון משרד החינוך :

 
 לבית הספר תקבע בשני גדלים :חבילות התמיכה 

 ₪.אלף  70 עד חבילת תמיכה בסך של תתוקצבתלמידים )כולל(  400 עדלבית ספר אשר יש בו 

 ₪. ף לא 90 עד  חבילת תמיכה בסך של תתוקצבתלמידים  400 מעללבית ספר אשר בו 

  .קישור זהבובנספחים שלהם כמפורט מפורט בקריטריונים פרוט התחולה וסדרי העדיפויות 

 

 יש לשים לב לנקודות חשובות אלו :  

 קול קורא זה יתקצב רק מרכיבי הרכש  . 

  תפסלנה על הסף.   של בית הספר שלא על ידי הבעלותבקשות אשר תוגשנה 

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

 מקביל כמפורט בנספח א' של הקריטריונים המופיעים המימון עמידה בתנאי העל הבעלות להתחייב ל

  בקישור זה.

  הנדרש  בקישור זה השאלון האינטרנטימנהל בית הספר לא מילא בקשות עבור בתי ספר אשר 

 .תפסל על הסףכל הבקשה  -על כל חלקיו ולא שלח אותו   ממנו

  באמצעות סמל מוסד של בית הספר . -הכניסה לשאלון המנהל 

  תאריך הגשה היכן שמצוין במערכת תאריך  נרשם יש לשים לב כי הבקשה נשלחה כנדרש וכי"."  

  לבקש במערכת  לכן שימו לב !!!! במערכת המרכבה בסכום גבוה ממה שמבקשיםלא נוכל לתקצב בית ספר

ולציין במערכת המרכבה במקום   לפי גודל בית הספר (₪ אלף  90או  70 : מלוא התקציבהמרכב"ה את 

  הסכום הזה אחרת לא נוכל לתקצב אותו."הסכום המבוקש" את  בו מופיע  

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/46_06_01/460601-.pdf
https://seker.taldor.co.il/WebSurveys/EnterSurvey.aspx?id=88a7dae3ARvavTA6bdcaf35513u6viNlae54526fl53kPUcZ42fe4704u_Rs_cCb6I0bef4bc74lHy4z6rma8333b93YC8bh_Rp_F93a3ede2egcv5aAAVee68459dpLT_Rs_95iUEnh&
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/46_06_01/460601-.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/46_06_01/460601-.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/46_06_01/460601-.pdf
https://seker.taldor.co.il/WebSurveys/EnterSurvey.aspx?id=88a7dae3ARvavTA6bdcaf35513u6viNlae54526fl53kPUcZ42fe4704u_Rs_cCb6I0bef4bc74lHy4z6rma8333b93YC8bh_Rp_F93a3ede2egcv5aAAVee68459dpLT_Rs_95iUEnh&
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  מאחר ונוכל לתקצב רק את הסכום המופיע   הרשותאין להפחית מסכום הבקשה את חלקה של

 במרכבה ב"סכום המבוקש".

  רק אז  –קיזוז חלק הרשות יבוצע רק לאחר שיוגש דוח ביצוע והמשרד ישלם לבעלות את מלוא הסכום

 .2018בשנת  607 יקוזז חלקה של הרשתות באמצעות מערכת מת"מ נושא 

 ה:"גשים נוספים חשובים בעת מילוי הבקשה במערכת המרכבד

מצ"ב דוגמא(. במסמך זה יש  – )הטופס מופק ממערכת מרכב"הדוח תקציב מול ביצוע  - 149טופס  .1
ומה בוצע . )במידה ולא  2016לפרט מה התקציב שאושר במסגרת תוכנית התקשוב לשנה"ל תשע"ז 

בהצעת התקציב ובביצוע(. בעמודה השמאלית ביותר  0יש לכתוב  -אושרה הקצבה לשנה"ל תשע"ז
 .2017לכתוב מה הצעת התקציב לשנה"ל תשע"ח 

 שעבורם והמוסדות  ההקצבה מבוקשת שלשמה המטרה: יצוין ובו )טופס מקוון(  – 150 טופס .2
 . ההקצבה מבוקשת

 התחייבות הבעלות על עמידה בתנאי הסף . - נספח א' .3

  שם בעלות, מס' בעלות, שמותיישוב, מחוז, :  יפורט ובו– (PDF לא) פתוח אקסל קובץ –ב' נספח .4
בכל בית ספר עבורו מבוקשת תלמידים ' מס, מוסד סמלי, עבורם מבוקשת ההקצבההספר  בתי

הבקשה,  תקציב נדרש לכל בית ספר, שם איש קשר בבית הספר, דוא"ל של איש קשר, מספר טלפון 
 של איש קשר.

 וחתומים  31.12.17  ליום עד בתוקף והם, נסרקו  ה"במרכב הנדרשים  המסמכים כי לוודא יש 
 .דיגיטלית בחתימה

  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. 

 ההקצבה מותנת בקיום תקציב מתאים בתקנה התקציבית. .5
 

 אנשי קשר וברורים :
הגשת רשויות /בעלויות במרכבה )בפנותכם אלינו יש לציין מספר הבקשה טלפונים ומיילים  לבירורים 

 :   במרכב"ה( 

  tamarcim@taldor.co.il         5603811/0-02טלפונים  :   -תמר צימרינג   

ation.gov.ildavidha2@educ  02 5602914/5טלפונים :   - דוד חתמוף  

galitmi2@education.gov.il     02 5602914/5טלפונים :   -גלית מזרחי 

  –מנחם אהרונוב  הגשת מנהלי בתי ספר בשאלון האינטרנטי טלפונים ומיילים  לבירורים 

 7762935-03 -טלפון    menachema@taldor.co.ilבמוקד הבקרה שבחברת טלדור:    
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