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 תיכוני-העל חינוך הטכנולוגימוסדות ב קול קורא להצטיידות
 בשנה"ל תשע"ז    י"ד(-)כיתות י"ג

  64-64-60תקנה 

  0316: קול קורא מס' 

 61.33.34עד  ליום   36.33.34 מיוםתוקף קול הקורא: 

 שנה"ל תשע"ז 6634 –תקציב

 

 מבוא: .3

מבקש לקדם, להעמיק ולשפר את ההצטיידות הטכנולוגית תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע נהל ימ
תיכוני בהתאם לתוכניות הלימודים העדכניות להכשרה לדיפלומה -במוסדות החינוך הטכנולוגי העל

חייבת ההצטיידות ללימודי הדיפלומה  .התעשייה וצה"ל ,טכנאי/הנדסאי בהתאם לדרישות המשקשל 
ההקצבות  .הדורש השקעה תקציבית משמעותית , דברתוטכנולוגיות מתקדמ לכלול ציוד המבוסס על

תיכוני מהווה המשך הלימודים לחטיבה העליונה, כמו כן -מיועדות למוסדות בהם החינוך העל
ת הלימודים, וע"פ דרישות תיכוני בלבד, להוראה בהתאם לתוכני-עלחינוך בלמוסדות המתמקדים 

 .ולקריטריונים  משרד החינוך

 

 סכום ההקצבה למכללה .6

סכום אחיד, בהתאם לסכומים המוגדרים בטבלה שלהלן ולסוגי בהצטיידות במגמה יהיה ההתקציב 
 המגמות: 

 

 

 בהתאם.על המוסד להגיש בקשה , מגמה אחת בלבדשדרוג של עבור כל מוסד יתוקצב 

 

 .מדע וטכנולוגיהלמינהל ה באתרהמפורסמים  .בקישור הבא ההקצבות יינתנו בהתאם לקריטריונים
המוסדות עם הניקוד הגבוה ביותר יתוקצבו בשנה זו עד לגובה התקציב למגמה ועד לגמר התקציב 

, לא יתוקצבו  עבור אותה מגמה בקול קורא הבא 6102בתקנה. יובהר כי מוסדות שיתוקצבו מתקציב 
 שיפורסם, וזאת עד השלמת ההצטיידות של כלל המגמות והמכללות.

 

 

 

 

 )₪(תקצוב  שם המגמה

הנדסת חשמל ובקרת  / הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים /הנדסת מכונות 

מערכות טלוויזיה וקולנוע /  פרמדיקים /  הנדסת ביוטכנולוגיה / אנרגיה / 

 עיצוב מדיה

 366,666 –עד 

 60,666 -עד   מגמות טכנולוגיות שלא ברשימה לעיל

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/46_06_07/13-14_kriteryonim.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/Kriteryonim_Technologia.htm
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 היבטים לוגיסטיים .1

 
ויהיו חתומות דיגיטלית ע"י שני מורשי  ע"י הבעלות על ביה"סיוגשו במערכת מרכב"ה הבקשות  1.0

 .חתימה

 :יש לצרף את המסמכים הבאיםלבקשה  1.6

    –)הטופס מופק ממערכת מרכב"ה  -דוח תקציב מול ביצוע לפעילות המבוקשת : 361טופס  1.6.3
מצ"ב דוגמא(. במסמך זה יש לפרט מה התקציב שאושר לפעילות המבוקשת, לשנה"ל תשע"ו 

 מאחר וזו השנה הראשונה לפרסום קול קורא בנושא )עבור שנה"ל תשע"ז(, ( ומה בוצע.  6102)
בהצעת התקציב ובביצוע. בעמודה השמאלית ביותר לכתוב מה הצעת  1יש לכתוב  -שנה"ל תשע"וב

 .(6102שע"ז )התקציב לשנה"ל ת

 מבוקשת לשמה המטרה: יצוין טופס מקוון  )מופק ממערכת מרכב"ה( בו :306 טופס 1.6.6
  ההקצבה.

 ללא שינויים. –מצ"ב המכתב עליו יש לחתום  .התחייבות על עמידה בתנאי הסף -נספח א' 1.6.1

בורה עבקובץ אקסל את נתוני המוסד והמגמה  לפרט . יש פרטי הבקשה -'בנספח   1.6.6
נתוני לשונית  –י"ד -)ראו קובץ נספחים לבקשת הצטיידות י"ג ההקצבה  תמבוקש

  .(מוסד לבקשה

 לקבלת הסבר במילוי הקובץ יש לפנות:

  120-0298404אסף מנוחין:  

  126-6226202אבי בן דוד: 

הנדרשת למגמה. )ככל ציוד .  בהצעה יש לציין את  רשימת ההצעת תקציב -'גנספח  1.6.0
 (.טרם רכישת הציודיידרש אישור מפמ"ר  –שתאושר ההקצבה למגמה 

 

 .13.36.6634נסרקו למערכת ובתוקף עד הנדרשים במערכת מרכב"ה יש לוודא כי המסמכים 

או בדואל:  00:11- 18:11ה', בין השעות  -בימים א  16-2216400/2ברורים לגבי הגשת הדוח יש להפנות בטלפון 

. בנושא הדוא"ל יש לציין את מספר liorba@education.gov.ilליאור , או: davidha2@education.gov.ilדוד 

 הבקשה המופק ממערכת מרכב"ה.

 

 

 על הבעלות לוודא כי כל המסמכים הוגשו כנדרש למערכת מרכב"ה

.בקשות אשר לא תוגשנה  במלואן עלולות להידחות על הסף  

 

mailto:davidha2@education.gov.il
mailto:liorba@education.gov.il

