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 ומחוזיים אזוריים והנחייה הדרכה מרכזיתקצוב ל קורא קול

 להטמעת תכנית התקשוב בחינוך

 2016תקציב: 

 46-06-04 תקנה:

 6455קול קורא: 

 30.6.16 – 17.5.16 :תוקף

 .הספר בבתי תקשובה תכנית את פעילמ, החינוך משרדב מידע ומערכות טכנולוגיה, תקשוב מינהל

 הדרכה מרכז להפעלת בקשות להגשת מקומיות לרשויות "קורא קול" רסםומפ  ,תכניתה במסגרת

  .בחינוך( תקשוב)  ותקשורת מחשבים והטמעת ובשילוב תקשוב תהליכי קידוםב

 ומחוזיים אזוריים והנחיה הדרכה מרכזי פעילות עבור תקצוב לבקש רשויות מזמין המשרד
 בבתי תקשוב תהליכי לקדם מנת על (ומנחים מדריכים, מורים) חינוך צוותי המשרתים

 התלמידים בקרב דיגיטאלית אוריינות פיתוח הכוללים  דיגיטאליים תהליכים: הספר
 . ההוראה צוותי של והדרכה הנחיה ותהליכי

 לעמוד ותצריכ, הקורא קולה במסגרת תקצוב קבלל תומעוניינ רשא תומקומי תיורשו

 : בכתובת החינוך משרד באתר שמפורסמים קריטריוניםב

 http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/takanot_hakzava_21/46_06_04/hakzava_2014a

nd_more.pdf  

 לעיל הנזכרים בקריטריונים המפורטים הסף בתנאי עמודל הפונות המקומיות הרשויות על

 :והם

 המרכז עבור מתבקשת ההקצבה קיים ופועל במשך שנתיים לפחות. .א

קיימות תשתיות תקשוב, מחשבים  ואבזרי עזר  לפעילותבמרכז עבורו מתבקשת ההקצבה  .ב
מעודכנים  וכן תשתיות המאפשרות לקיים  הדרכות פרטניות  ומפגשי צוות למורים, 

 .מנהלים ומדריכים

קיים צוות בעל הכישורים המקצועיים  לפעילותבמרכז עבורו מתבקשת ההקצבה  .ג
 הבאים: 

מנוהל על ידי מדריך או מטמיע או בעל תפקיד שהוסמך ואושר על ידי  המרכז .1
 שנים לפחות בהדרכה בתחומים אלה .  5אגף טכנולוגיות מידע ובעל ניסיון של 

פועל צוות מדריכים/מטמיעים  בעלי הכשרה בהוראה ובסביבות מתוקשבות  במרכז .2
 .הבהדרכה בתחומים אל לפחותניסיון של שנתיים  להםומידעניות ו

 נובמימו השתתפה המוצעמרכז הדרכה  אתמשרד( : הרשות המפעילה  –מימון )רשות  גובה .ד
 .מהתקציב השנתי המתוכנן למרכז 25%בשיעור של  לפחות 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/takanot_hakzava_21/46_06_04/hakzava_2014and_more.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/takanot_hakzava_21/46_06_04/hakzava_2014and_more.pdf
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 :הבאים המסמכים  את לצרף יש ה"מרכב ממערכת לבקשה

 מופק הטופס ) חתימה מורשי שני ידי על דיגיטלית חתום - ביצוע מול תקציב דוח - 149 טופס .א
 . (דוגמא ב"מצ – ה"מרכב ממערכת  

  שני ידי על דיגיטלית חתום( ה"מרכב במערכת מקוון טופס) – והנמקה בקשה טופס - 150 טופס .ב
 .ההקצבה נדרשת מה עבור יפורט ובו חתימה מורשי

 מורשה י"ע חתום המקומית הרשות של לוגו דף על יכתבי)  הסף בתנאי עמידה טופס  - 1 ספחנ .ג
 .(חתימה 

  .2016לשנת  ההדרכה מרכז של עבודה תכנית - 2 נספח .ד
 

 . 31.12.16 לתאריך עד בתוקף והינם ה"מרכב למערכת נסרקו לגוף המסמכים כי לוודא הבעלות על

 בנושא) davidha2@education.gov.il ל"לדוא מייל לשלוח יש, במלואה הבקשה הגשת לאחר .1
 .הבקשה תקינות את  שנבדוק מנת על( ה"במרכב הבקשה מספר את  לציין יש ל"הדוא

 !בלבד 08:30-10:30 השעות בין' ה-'ג בימים 02-5602914/5 בטלפון לפנות ניתן לברורים .2
 

 

 

 !הסף על תדחה – במלואה תוגש לא אשר בקשה
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