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תכנית המפעילים את  חינוך הטכנולוגימוסדות בב קול קורא להצטיידות
    חבשנה"ל תשע"  טו"ב

 46-06-14: תקנה 

 8232: קול קורא מס' 

             17.10.22   עד  ליום    17.9.12מיום  תוקף קול הקורא: 

 חתשע"שנה"ל  2017 :תקציב

 מבוא: .1

את הלימודים בתכנית טו"ב ולשפר  מבקש לקדםתקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע נהל ימ
ההצטיידות הטכנולוגית בהתאם לתוכניות הלימודים העדכניות להכשרה תקצוב  באמצעות

 ,הנדסאי בהתאם לדרישות המשקאו לקראת המשך לימודים להסמכת  טכנאישל לדיפלומה 
טכנולוגיות  חייבת לכלול ציוד המבוסס עלההצטיידות ללימודי הדיפלומה  .התעשייה וצה"ל

בהתאם לתוכנית הלימודים, וע"פ דרישות  הדורש השקעה תקציבית משמעותית , דברתומתקדמ
 .משרד החינוך

מסלולים חדשים אנו רוצים לעודד פתיחת כחלק מהתכנית האסטרטגית לקידום החינוך הטכנולוגי, השנה, 
על חשבון סגירת באה שאין פתיחת המגמה  : )א(ובתנאיות חדשות מגמתוקצבו לפיכך, י. טו"בשל תכנית 

 פתיחת מגמה מחדש.; )ב( מגמה אחרת )אלא אם אושר מראש(

מדע למינהל ה באתרהמפורסמים   בקישור הבא ההקצבות יינתנו בהתאם לקריטריונים
  .וטכנולוגיה

 תקצוב ההצטיידות למוסדסכום  .2

 בהתאם לסכומים המוגדרים בטבלה שלהלן ולסוגי המגמות:  תקצוב ההצטיידות

 בהתאם לסדר העדיפות הבא:הקבועים בקריטריונים ועל פי המדדים תקצוב ההצטיידות יינתן 
 .מסלול חדש במוסדא. 

 הצטיידות. םהשלי מסלול ותיק שטרם. ב
 .מסלול ותיק שהשלים הצטיידות ונדרש לשדרוג וחידוש מעבדה.  ג

 )₪(תקצוב  שם המגמה

מוסד חדש או מוסד שטרם השלים הצטיידות מעבדה תקנית במגמות 
 הבאות:

 תיב"מסיב"מ מערכות  1010
 מערכות מכונאות רכב 1030
 מערכות חשמל רכב 1040
 מערכות מיחשוב ובקרה 1120
 ערכות אלקטרוניותמ 1140
 מכטרוניקה 3220
 מערכות ממוחשבות ברכב )אוטוטק( 3240
 יקוד ובקרהפמערכות  3310

ונדרש  לעילמוסד שתוקצב והשלים הצטיידות מעבדה תקנית במגמות 
 .לחידוש ושדרוג מעבדה

 230,000 -עד 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 100,000 -עד 

השלים הצטיידות מעבדה תקנית במגמות מוסד חדש או מוסד שטרם 
 הבאות:

  תכנון הנדסי של מבנים 1220
 ניהול הייצור 1810
 תשתיות מיחשוב ותקשוב 3510

ונדרש  לעילמוסד שתוקצב והשלים הצטיידות מעבדה תקנית במגמות 
 .לחידוש ושדרוג מעבדה

 50,000 -עד 

 
 
 
 

 25,000 -עד 

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/46_06_11/kriteryonim_tashaz.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/Kriteryonim_Technologia.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/Kriteryonim_Technologia.htm
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עד לגובה התקציב למגמה ועד לגמר , ובהתאם לניקוד בהתאם לסדר העדיפות, יתוקצבוהמוסדות 
 התקציב בתקנה. 

 היבטים לוגיסטיים .3

ויהיו חתומות דיגיטלית ע"י שני  ע"י הבעלות על ביה"סיוגשו במערכת מרכב"ה הבקשות  3.1
 .מורשי חתימה

 :יש לצרף את המסמכים הבאיםלבקשה  3.2

)הטופס מופק ממערכת  -דוח תקציב מול ביצוע לפעילות המבוקשת : 149טופס  3.2.1
התקציב שאושר לפעילות צ"ב דוגמא(. במסמך זה יש לפרט מה מ –מרכב"ה 

בעמודה השמאלית יש לפרט מהו ( ומה בוצע.  2016) זהמבוקשת, לשנה"ל תשע"
 .( ולאיזה מטרה2017התקציב הנדרש לשנה"ל תשע"ח )

 מבוקשת לשמה המטרה יצוין טופס מקוון )מופק ממערכת מרכב"ה( בו :150 טופס  3.2.2
  ההקצבה.

 .א' קובץ נספח מצ"ב  :בתנאי הסףהתחייבות על עמידה  - נספח א' 3.2.3

בורה עהמגמה , בקובץ אקסל את נתוני המוסד לפרטיש : פרטי הבקשה -'בנספח  3.2.4
פרטי הבקשה  –ב'  קובץ נספח מצ"ב ) המבוקש  סכוםהו ההקצבה תמבוקש

  .תכנית טו"ב(צטיידות הל

 לקבלת הסבר במילוי הקובץ יש לפנות:
 (ראה אנשי קשר לתכנית טו"ב) תכנית טו"בהפיקוח על מדריך המוסד מטעם א. 
 052-884-1344נעמי רביע: ד"ר ב. 

  054-457-8919ג. אסף מנוחין: 

הנדרשת ציוד בהצעה יש לציין את רשימת הלהצטיידות:  הצעת תקציב - 'גנספח  3.2.5
 (.טרם רכישת הציודיידרש אישור מפמ"ר , למגמה. )ככל שתאושר ההקצבה למגמה

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

 .31.12.2017עד

או  11:00- 08:30ה', בין השעות  -בימים א  02-5602914/5ברורים לגבי הגשת הדוח יש להפנות בטלפון 

בנושא הדוא"ל    galitmi2@education.gov.ilגלית , או: davidha2@education.gov.ilדוד בדואל: 

 יש לציין את מספר 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  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/tochnit_tov/contacts_tohnit_tov.htm
mailto:davidha2@education.gov.il
mailto:galitmi2@education.gov.il

