
 משרד החינוך
 תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידעמנהל 

 חינוך טכנולוגי על תיכוני

1 
 

 ז"עתששנה"ל ל (ובגרות טכנאי) ב"טו תוכניתב להצטיידות קורא קול

 6543מס' קול קורא: 

 14-06-46-20 תקנה: 

 31.7.16עד  9.6.16 תוקף קול הקורא: 

 ז"תשע ל"שנה עבור  2016  תקציב

  

 של טכנאי דורשת השקעה תקציבית  השתתפות בתוכנית טו"ב והכנת תלמידים לרמה

 של הצטיידות  2016  מתקציב לתקצב מבקש וטכנולוגיה למדע נהלהממשמעותית.  

 ישתתפווו שהשתתפו בשנה"ל תשע" העליונה בחטיבה ספר בתי וסדנאות מעבדות

 .ב"טו בתוכניתז "בתשע

 46-06-14 לתקנהתנאי הסף ב לעמוד ההקצבה מבוקשת עבורם הספר בתי על

תקשוב,  מנהלה באתר מתמפורסלתקנה  הקריטריונים  לשעבר( 27-06-83) 
  :בכתובת טכנולוגיה ומערכות מידע

-94E4-4FAA-5D60-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1CC6749A

558B7689DF4B/195024/0016.pdf 

  

)בעלות  ע"י הבעלות על ביה"ס בלבדיוגשו ידות במסגרת התוכנית בקשות להצטי

 את לצרף חובה הבקשות לכל .ה"מרכב מערכתבאמצעות   פרטית / רשות מקומית(

 : (תודיגיטלי שתי חתימות ב חתומים) הבאים המסמכים

מורשי חתימה שני  דיגיטלית על ידיחתום דוח תקציב מול ביצוע  - 149טופס  .1

. במסמך זה יש לפרט מה (מצ"ב דוגמא – ערכת מרכב"ה)הטופס מופק ממ

( ומה בוצע  )במידה ולא אושרה 2015התקציב שאושר לשנה"ל תשע"ו )

בהצעת התקציב ובביצוע(. בעמודה  0יש לכתוב  -הקצבה לשנה"ל תשע"ו

 (.2016השמאלית ביותר לכתוב מה הצעת התקציב לשנה"ל תשע"ז )

 

 .אשר יפרט את מטרת ההקצבהמקוון טופס  – 150 טופס .2

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1CC6749A-5D60-4FAA-94E4-558B7689DF4B/195024/0016.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1CC6749A-5D60-4FAA-94E4-558B7689DF4B/195024/0016.pdf
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( חתום בשתי חתימות PDFבקובץ אקסל פתוח )לא  פרטי הבקשה -נספח א'  .3

 :עם הפרטים אושר יש למלא (מצ"ב הקובץ) –דיגיטליות 

 מספר הבקשה במרכב"ה. 

 .שם הבעלות 

 ההקצבה מבוקשת עבורו ס"ביה שם . 

 המוסד סמל . 

 ההקצבה מבוקשת עבורה המגמה. 

 הנדרש ההקצבה סכום . 

  בעלות יכולה להגיש בקשה אחת עבור כמה בתי ספר ועבור כמה מגמות. 

 

, תסגר והמגמה במידה כיוכן הצהרה  על עמידה בתנאי הסף הצהרה -נספח ב'  .4

 הפיקוח החלטת י"עפ) בקריטריונים עומד אשר אחר למוסד יוקצה הציוד

 .(ההקצבות ועדת ובאישור המקצועי

 

 

לתאריך בתוקף עד והינם  נסרקו למערכת מרכב"ה גוףעל הבעלות לוודא כי המסמכים ל
31.12.16 . 

לאחר הגשת הבקשה במלואה, יש לשלוח מייל לדוא"ל  .1

davidha2@education.gov.il  בנושא הדוא"ל יש לציין  את מספר הבקשה(

 ה.במרכב"ה(    על מנת שנבדוק  את תקינות הבקש

-08:30ה' בין השעות -בימים ג' 02-5602914/5לברורים ניתן לפנות בטלפון  .2

 בלבד! 10:30

 

 

 תדחה על הסף! –בקשה אשר לא תוגש במלואה 
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