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 לתקצוב בתי ספר המשלבים  אמצעי קצה לתלמידים   – קורא קול

 בשנת הלימודים תשע"ז
 

 1.3..61הקול קורא הוארך עד יום 

 13-63-01-.1: תקנה
 6690: ה"במרכב קורא קול' מס

 01.3ספטמבר  02ועד ליום  01.3יולי  07 :מיום בתוקף
 תשע"ז(שנה"ל ) 01.3  תקציב

 

 כללי:

בתי הספר במסגרת תוכנית התקשוב   1,088תשע"ו, תקצב בשנת הלימודים  משרד החינוך )להלן "המשרד"(

 הלאומית בגישת ה"ענן החינוכי" )להלן " תכנית התקשוב"(. 

בתי ספר ב "דגם מתקדם", להם ניתן  088 -תוקצבו ב"דגם בסיסי" ו  בתי ספר 1,688-מתוך בתי ספר אלו כ

באים משכבת אוכלוסין תקציב תוספתי שמטרתו לאפשר סיוע במימון רכישת מכשירי קצה לתלמידים ש

 .בעלת מדד חברתי כלכלי נמוך 

כמו גם  ,עתה מבקש המשרד לתקצב חבילת תמיכה אשר תאפשר לבתי ספר בדגם המתקדם

לבתי ספר נוספים אשר אינם בתכנית התקשוב ואשר משלבים שימוש באמצעי קצה 

 קצה אלולתלמידים בהוראה, סל תמיכה, העמקה ותגבור תהליכי ההוראה באמצעות אמצעי 

 1 בקישור זהכמפורט  בהתאם לקריטריונים 

זו נועדה לשפר את רמת התפקוד של אלו מבתי הספר אשר בהם משלבים התלמידים אמצעי קצה  תוכנית

)מחשבים ניידים מכל סוג כולל טאבלטים( במהלך הלימודים, כך שיוכלו לפעול ולהפעיל את התכנים ותכניות 

 ת יותר. הלימודים המתוקשבות באמצעות אמצעי הקצה שבידי התלמידים בצורה יעילה, מאתגרת ואפקטיבי

דגש מיוחד יינתן להשלמות ועדכון תשתיות תקשורת ורמת תקשורת האינטרנט המהיר של בתי ספר אלו כמו 

גם השלמות ציוד, חידוש וריענון ציוד מחשבים עם העדפה ודגש על מחשבים ניידים למורים , מקרנים 

שונים והכל על פי צרכי בית בכיתות, אמצעי קצה באם נדרשים וכן תגבור אמצעי הוראה מתוקשבים מסוגים 

 הספר.

 

 יפורסמו הקריטריוניםש, ככל אולם  .זה בקישור כמפורט  קריטריוניםה פי עליהיה  התקצוב כי נבהיר

י"ב( לתכנית תקשוב בשנת  -בחטיבה העליונה )בי"ס בעלי רצף כיתות י'בתי ספר  להוספת 

להוכיח באסמכתאות כי  הבעלויות  תצטרכנה ,קולות קוראים אלו לשניויוגשו בקשות  הלימודים תשע"ז

שלא  ,המרכיבים שנרכשו באמצעות התקציבים בשני הקריטריונים הם מרכיבים שונים ומתווספים כלומר

 1בתקציביםנעשה שימוש צולב 

 

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/takanot_hakzava_21/46_06_01/takana_040601.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/takanot_hakzava_21/46_06_01/takana_040601.pdf
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 אוכלוסיות היעד:

חטיבות ביניים וחטיבות עליונות, במוסדות חינוך רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים  ,בתי ספר יסודיים

 .אשר משלבים אמצעי קצה לתלמידים)לרבות שתי רשתות החינוך החרדיות( 

 

 הגופים המתוקצבים:

 עליונות, בחינוך הרשמי ומוכר שאינו רשמי.בעלויות של בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות 

 

 :תנאי הסף המצטברים

 3קרי  בית ספר אשר בו בשכבת גיל שלמה )או לחילופין   בית הספר משלב אמצעי קצה לתלמידים .1

כיתות אם ומעלה, בשכבות גיל שונות( משתמשים תלמידים באמצעי קצה במהלך הלימודים בבית 

לבית  BYOD)הספר באופנים שונים כמו : אמצעי קצה בבעלות התלמיד המביא אותם מביתו  )

ית הספר, השאלת אמצעי קצה לתלמידים הספר, השאלה מתמדת של אמצעי קצה לתלמידים ע"י ב

 בתום יום הלימודים. אמצעי קצה בבית הספרלמספר ימים בשבוע, או שימוש והשארת 

על פי המדד חברתי כלכלי של הרשות  58%ל 5%בין  ,הבעלות להעמיד מימון מקביל נדרש התחייבות .0

בעלויות חינוך יתחייבו למימון מקביל על פי המדד החברתי כלכלי של הרשות המקומית  .המקומית

 .(בקריטריונים 'בה נמצא בית הספר ) פרוט בנספח א

מתחייב לשלב ולהפעיל שלושה ספרי לימוד דיגיטליים ו/או פלטפורמה דיגיטלית  מנהל בתי הספר  .3

 אחת לפחות במהלך שנת הלימודים תשע"ז.

 בקישור זה.ועמד בכל ההתחייבויות ממנו כמופיע  מנהל בית הספר מילא השאלון האינטרנטי הנדרש .4

 

)רשות /  הבעלות ידי על שלא תוגשנה אשר בקשות  כי נציין ספק הסר למען

 1הסף על תפסלנה ,הספר בית של עמותה( 

 1ה"המרכב במערכת ותקינה נכונה בצורה ימולאו לא אשר הבקשות כל יפסלו כן

 

 

 תיאור "חבילות התמיכה": הרכב וגובה תקציב:

 חבילות התמיכה לבית הספר תקבע בשני גדלים:

בבתי ספר קטנים אשר יש בהם עד שתי כיתות אם בשכבה, תתוקצב חבילת תמיכה בסך  1.

 1₪ אלף 71של עד 

כיתות אם ומעלה בשכבה, תתוקצב חבילת תמיכה בסך של לבית ספר אשר יש בהם שלוש  01

 1₪  אלף 61.עד  

 

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/takanot_hakzava_21/46_06_01/takana_040601.pdf
https://seker.taldor.co.il/WebSurveys/survey.aspx?id=5afad044xjXEvpYn006a4a261FXFviKvccee5880pBiGmxza459d4a8fXoW35a1da0bda447SWMLn9536d89cf63zJ5YVh9Hf9786cc3O8eH7D_Rp_Z43d3b175HiFhP9p7L1k&
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ציוד על פי תכנית שירכיב כל בית ספר. יובהר כי  בית הספר אינו האת מרכיבי  תכלולנה שתי חבילת התמיכה 

 חייב להגיש בקשה עבור כל המרכיבים בחבילה, והכל בהתאם לצרכיו כמפורט להלן:

 מחשבים ניידים  למורים או עמדות מחשב נייחות בכיתות אם(.)ציוד מחשבים לבית ספר  .1

 ציוד תקשורת בית ספרית )נתבים, ארונות תקשורת וציוד תקשורת אחר פנים בית ספרי(. .0

 ציוד לכיתות מתוקשבות )הכולל מקרנים רמקולים ואמצעי החשכה(. .3

 ם של בית הספר.ספרים דיגיטליים / פלטפורמות דיגיטליות על פי הנדרש מתכניות הלימודי .4

  .אמצעי קצה לתלמידים  .5

 קפי לתקשוב.יציוד ה  .6

 

ציוד תקשורת מומלץ כי בי"ס ירכוש במסגרת התקצוב הניתן לו, בראש ובראשונה,  

רשת הבית ספרית ויכולת פעולה האשר יבטיח תקינות  )רשת תקשורת בית ספרית(

 מיטבית ברשת האינטרנט 1

 

 : ותחשוב ותהבהר

 הרשות השתתפות1  במלואו יבוצע, ובעלותלכל בית ספר  ויקבע יוקצה אשר התקציב

 באמצעות הנדרשים ההשתתפות שיעוריל בהתאם  ,הביצוע לאחר רק הבעלות מן תקוזז

 1המאוחדת התשלומים מערכת

ע"י הבעלות של ביה"ס )רשות מקומית / עמותה(  "המרכבבמערכת  תוגשנה  הבקשות

 יפסלו על הסף1 –בקשות שיוגשו שלא ע"י הבעלות 

את המסמכים הבאים )חתומים ע"י שני מורשי  לצרף יש במערכת מרכב"ה  בקשה לכל

  :חתימה דיגיטלית - חתימה(

במסמך זה יש )מצ"ב הטופס(. –)הטופס מופק ממערכת מרכב"ה דוח תקציב מול ביצוע  - 62.טופס  .1
ומה בוצע . )במידה ולא  0815לפרט מה התקציב שאושר במסגרת תוכנית התקשוב לשנה"ל תשע"ו 

בהצעת התקציב ובביצוע(. בעמודה השמאלית ביותר  8יש לכתוב  -אושרה הקצבה לשנה"ל תשע"ו
 .0816לכתוב מה הצעת התקציב לשנה"ל תשע"ז 

   .ההקצבה מבוקשת לשמהש המטרה: יצוין בוו( ממערכת מרכב"ה טופס מקוון) – 51. טופס    .0
 )מצ"ב הקובץ  יפורטו  פרטי הבקשה  ובו– (PDF לא) פתוח אקסל קובץ: פרטי הבקשה –א' נספח .3

 אותו  יש למלא(. 
 .(עליו יש לחתוםמכתב ה)מצ"ב   התחייבות הבעלות על עמידה בתנאי הסף - נספח ב' .4
 31.12.161 ליום עד בתוקף והם ,נסרקו  ה"במרכב הנדרשים  המסמכים כי לוודא יש 

  על הגוף לפנות ליחידה המקצועית במייל או בטלפון עפ"י הפרטים מטה על מנת לוודא כי הבקשה

  בפנייתכם אלינו יש להצטייד במספר הבקשה במרכבה1הוגשה במלואה1 

 

תיעשה על ידי  אשר מהוה תנאי סףההזנה לשאלון הנדרש ממנהל בית הספר 
 כניסה לפי סמל בית ספר1  – הבקישור זהמנהל כפי שצוין קודם 

https://seker.taldor.co.il/WebSurveys/EnterSurvey.aspx?id=049f54f75HkCvm9ha2a6e25f1j5RvvuY49faa0122VnmnoK9453e4affG4AF5Quvb461a9a40JX_Rs_fc2H615bcdf9fZOvF9Uec72a51dcxrG0voiz7f135516i_Rp_KcRFqF92G&
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 התקצוב מותנה בקיום תקציב בתקנה לנושא!

 

 אנשי קשר:פרטי 

 

 הגשת רשויות /בעלויות במרכבה לבירוריםטלפונים ומיילים  

 ov.iltamarcim@education.gתמר צימרינג מייל   15316-10/..0 

 ליאור בראשי / דוד חתמוף 10-53102.6/5

 

 הגשת מנהלי בתי ספר בשאלון האינטרנטי טלפונים ומיילים  לבירורים 

 idana@taldor.co.il  -עידן עזאני  7730266-16 
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