
 
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

 52-0/535/9פקס:        50-0/5299060טלפון:      99999, ירושלים 292, ת.ד. 2רחוב דבורה הנביאה 

 החלטת במסגרת טכנולוגית קול קורא לתקצוב בעלויות עבור הצטיידות

חברתי של היישובים הבדואים בצפון  -להעצמה ולחיזוק כלכלי  0841 הממשלה

 שנה"ל תשע"ז -  6161 - 6102לשנים 

 60.01.02הוארך עד ליום 

 

 2014 מספר קול קורא: 

  00.9.02 עד   11.8.16 מיום בתוקף
 82-12-10תקנה  מספר 

 ע"ז()שנה"ל תש 6102תקציב 
 

 מבוא: .0

מספר  לפעול להגדלת החינוך משרד מבקש 6.2.02מיום  0841 ממשלה להחלטת בהתאם

 התלמידים הנמנים על המגזר הבדואי בצפון  במערך החינוך הטכנולוגי.

הפועלות   -העליונה בחטיבה חינוך מוסדות על בעלויות לתקצב מבקש המשרד כך לצורך

עבור הצטיידות של מגמות  מקיימות חינוך טכנולוגי  אשר הבדואי בצפון,  במגזר

   10-12-82 תקנהשל  לקריטריונים הבדואי בצפון, בהתאם לתלמידי המגזר טכנולוגיות

 .ולטכנולוגיה למדע המנהל באתר המפורסמת הבא בקישור 

 

 קהל היעד: .6

העליונה רשויות מקומיות 6 עמותות  בחטיבה הספר בתי על הקול הקורא מופנה לבעלויות

 –תשכ"ט  רספ על בתי על פי חוק הפיקוח ברישיון המחזיקות )חינוך רשתות לרבות -

בתנאי  המשרד והעומדות בידי מאושרות מגמות טכנולוגיות בהם ויש ר"מלכ שהם , 99/9

להגיש  חינוך רשתות המונע התנאי למעט /0 - /5- 50תקציבית  בתקנה הסף המפורטים

 החלטת לאור זה, ספציפי קורא לקול הנוגע בכל חל אינו זה תנאי(זו  לתקנה בקשה

 הממשלה האמורה(.

 זה קורא בקשה לקול להגיש יוכלו לעיל,  הנזכרת בתקנה האמורים הסף תנאי על נוסף

הפועלות בקרב האוכלוסייה הבדואית בצפון, כהגדרתה בהחלטת הממשלה  בעלויות רק

  האמורה.

תלמידים מהמגזר הבדואי  במגמה הטכנולוגית ז ילמדו"בתשע כי להתחייב הבעלויות על

 ה האמורה.בצפון בלבד, כהגדרתו בהחלטת הממשל

 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1480.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1480.aspx
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1CC6749A-5D60-4FAA-94E4-558B7689DF4B/160192/270642.pdf
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 :המתוקצבת הפעילות .6

 .במגמות טכנולוגיות מאושרות  וסדנאות מעבדות של הצטיידות

 :הבאההמפורסמים באתר המנהל בכתובת  רשימת תקני הציודרכישת הציוד תתבצע עפ"י 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/TifulBakara/Tikney_Ziud.htm 

 

 היבטים לוגיסטיים: .8

עלויות על בית הספר )רשות מקומית / הבקשות להקצבה יוגשו ע"י הב .9

ה. כל המסמכים המצורפים יחתמו בחתימה "מרכב באמצעות מערכת עמותה(

 דיגיטלית ע"י שני מורשי חתימה.

 תידחה על הסף ! –הדגש: בקשה שלא תוגש ע"י הבעלות 

 

 לבקשות יש לצרף את המסמכים הבאים: .2

 ת מרכב"ה. . הטופס מופק ממערכדוח תקציב מול ביצוע - 909טופס  .א

עבור שנה"ל בטופס זה יש לפרט תקציב מקורות ושימושים שאושר ובוצע, 

בהצעת  5יש לכתוב  -)במידה ולא אושרה הקצבה לשנה"ל תשע"ו 2590תשע"ו 

בעמודה השמאלית ביותר יש לכתוב את הצעת התקציב  התקציב ובביצוע(.

 ./259לשנה"ל תשע"ז  

כב"ה, בו תצוין המטרה עבורה זהו טופס מקוון ממערכת מר – 905טופס  .ב

 מבוקשת ההקצבה.

( ובו יפורטו פרטי PDFקובץ אקסל פתוח ולא פרטי הבקשה ) - נספח א' .ג

 מצ"ב הקובץ אותו יש למלא. –הבקשה

ללא  –מצ"ב המכתב עליו יש לחתום  הסף: בתנאי עמידה על הצהרה -נספח ב'  .ד

 שינויים !

 

ה', בין השעות  -בימים א,  52-0/5299060לברורים לגבי הגשת הדוח יש לפנות בטלפון  .3

 , davidha2@education.gov.ilדוד חתמוף או בדואל, כדלהלן:  99:55- 53:35

ין את מספר הבקשה בנושא הדוא"ל יש לצי. liorba@education.gov.ilליאור בראשי 

 במרכב"ה.

 

 תדחנה על הסף! –בקשות אשר לא תוגשנה  במלואן 

 התקצוב מותנה בקיום תקציב לנושא בתקנה!
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