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 ומחשוב וצאות מנהליותהשתתפות בה 13-01-47-20 תקנה תקציבית 

 

 מחשוב ,דות, שיפוצים, מעבדותהצטיי : מנהליות, שתתפות בהוצאותנועדה לההתקנה  .א
 . להלןבסעיפים שועוד, כפי שיפורט 

 

יקבעו ויתוקצבו  בתקנה זו, והתקצוב לסעיפיה השונים,המסגרת התקציבית הכללית  .ב
חוק התקציב והוראות החשכ"ל ע"י האגף בכל שנה, בכפוף לגובה התקציב בתקנה. 

התקציב הכולל. אי  נקבע תקציב באחוזים מן לסעיפיה השונים של התקנהבנושא. 
. 1ואילך, יאפשר הסטת תקציב לא מנוצל לסעיף  2ניצול מלא של התקציב בסעיפים 
 זאת באישור של וועדת ההקצבות. 

 

המוסדות יוזמנו להגיש בקשות לתקצוב הסעיפים השונים בתקנה זו, במסגרת קול קורא שנתי  .ג
ידרשו המוסדות להגיש שיפורסם . ובהתאם לתבחינים המפורטים להלן. במסגרת הבקשה י

 תוכנית שנתית שתכלול תשלומי הקבלה זהים , למעט בסעיפים בהם צוין אחרת
 

לתקופה של שנת לימודים שלמה, הכוללת  מסכם שנתי,להמציא דוח ביצוע  המוסדותעל  .ד
יוגש עד השנתי  הביצועדוחו  שנה נוכחית.מ 8-1חודשים משנה קלנדרית קודמת, ו 12-9חודשים  

 ובאישור רואה חשבון. ר, בחתימת נשיא/ראש/מנהל המוסד וסמנכ"ל הכספיםבאוקטוב 15
 .דוח הביצוע  יוגש בפורמט המצ"ב

 

על המכללה לנהל רישום נפרד של ההוצאות הכלולות בתקנה זו ולנהל כרטסת חשבונות נפרדת.  .ה
צע החשבוניות והאסמכות ינוהלו בנפרד באופן נגיש וזמין בכל עת לצרכי הביקורת ככל שתתב

 משרד החינוך.ע"י 
  

 לאחר קבלת דוח ביצוע שנתי שיאושר ע"י האגף. רקהתשלומים בתקנה יהיו שנתיים ויבוצעו  .ו
 

 

  ומחשוב כולל ציוד מתכלה ,להצטיידות לימודית מוסדית ההקצב .1
 

 שיעור התקצוב ותנאיו
 

  תקנהב הקייםמתקציב  78%לגובה של עד בסעיף זה תהייה ההקצבה .
ות שיפוצים, ריהוט, פדגוגית, לרב-יפור הסביבה הלימודיתלשמיועדת  ההקצבה

 מחשוב, תשתיות תקשורת, כמפורט להלן. 

  סגרת התקציב. בכפוף למ ,מההוצאה 50%התקצוב יהיה עד 

 בצרוף אסמכתאות, על גובה ההוצאה.על המוסד להגיש בקשה ,  
 

 

  ציוד  ,הוטשיפוצים או רכישת רי: ופדגוגיות לימודיותשיפוצים, ריהוט ותשתיות
כולל שיפוצי קיץ להכנת מבני הלימודים לשנת  ,תחזוקה של המבנים ,למעבדות

 הלימודים. 

 )פיתוח משאבי למידה, חומרי עזר להוראה, הצטיידות לימודית )ציוד מתכלה. 

 הוצאות משרדיות.  

 ולמידה מרחוק קיימות וחדשות יםשילוב  מחשוב ותקשוב בתוכניות לימוד 
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 מחשוב ותקשוב  םדה וספריות אקדמיות משולביפיתוח משאבי למי. 

  תשתיות תקשורתיות והצטיידותוקיום פיתוח.  

  הצטיידות במערכות מחשבים מתקדמות ו/או שדרוג מערכות מחשבים, לצורכי הוראה
 ולצורכי מנהל.

 
 אופן התקצוב 

 
 2תעריף , למוסדות אקדמיים - 1שני תעריפים: תעריף  תעשה בבסעיף זה  ההקצאה 

 וסדות לא אקדמיים. מל
, דים הסדירים בתקןהתעריף יוכפל בכל הלומ .2מתעריף  1.5יהיה בערך של  - 1תעריף 

 .ד –שנים א ב הלומדים 
 . ג-בתקן, בשנים אהלומדים הסדירים  מספרב התעריף  שיקבע יוכפל -2תעריף 

 
 דרך החישוב התעריפים: 

 
 המאושרים בתקן הלומדים כל לסך= סה"כ התקציב המיועד לנושא, לחלק  2תעריף 

במוסדות הלא אקדמיים ועוד סך הלומדים  המאושרים בתקן במוסדות האקדמיות 
] סך כל התקציב / )לומדים במוסדות הלא אקדמיים + לומדים במוסדות  .1.5כפול 

 (.2( = תעריף X 1.5אקדמיים

 .X 1.5 2= תעריף  1תעריף 
 

  מתקני ספורט  .2

 
הכשרה  למוסדות הכשרה המקיימים מסלולרק ניתנת  ורטי ספההשתתפות באחזקת מתקנ

 ע"י המשרד.  שאושרלחנ"ג, 
 

 שיעור התקצוב ותנאיו 
 

 ההקצבה היא ייעודית  בתקנה.מתקציב הבסיס  9%עד לסעיף זה היא   הקצאה ה
 .בלבד למטרה זו

  או השכירות של המתקנים. ,מדמי האחזקה 80% - 50%תהיה בין  האגף השתתפות 
למוסד שבו ההכשרה לחינוך גופני הוא תחום ההכשרה  תינתן 80% ות עדהשתתפ

ככל שהתקציב הקיים לנושא נמוך מגובה ההשתתפות המצוין,  הבלעדי לאותו מוסד.
 יותאם גובה ההשתתפות בהתאם לתקציב הקיים.

  אחזקת מתקני ספורט, וסכומי ללפיתוח ולשכירה, ההוצאות בנושא זה מיועדות
 להשתנות בהתאם לתקציב בתקנה. ההשתתפות עשויים

 

 כולל אישור על גובה ההוצאה לשכירת השכירותלהגיש את חוזה  על המוסד ,
 וכן אסמכתאות אחרות לעניין חידוש ותחזוקת מתקנים. המתקנים.

 
 

 שמירה  .3

 
 הבאים :השתתפות בעלויות שמירה ואבטחה ביטחונית ניתנת למוסדות 

 )קו העימות( ק"מ הגבול הצפוני 9מוסדות הנמצאים  .1

 ק"מ מקו התפר )לבדוק מול אריה מור הגדרה לקו התפר( 5מוסדות הנמצאים עד  .2
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 מוסדות הנמצאים בתחומי יהודה ושומרון .3

 ק"מ מקו הגבול הדרומי בעוטף עזה. 15מוסדות הנמצאים בתחום של עד  .4
 דטחון במשרימוסדות הנמצאים באזורי סיכון אחרים בהתאם להערכת מצב שנתית של אגף הב

 שיעור התקצוב ותנאיו
 

  ההקצאה היא ייעודית למטרה זו בתקנה.הבסיס מתקציב  2%עד לסעיף זה היא הקצאה 
 .בלבד

  סגרת התקציב. בכפוף למ ,מההוצאה 50%התקצוב יהיה עד 

 גובה ההוצאה.על  ,בצרוף אסמכתאות ,על המוסד להגיש בקשה  

 

 שכירות  .4

 
 מת צפיפות ומחסור בשטחי למידהייהשתתפות בדמי שכירות ניתנת למוסדות בהם ק

 .המצריך שכירת מבנים
 

 שיעור התקצוב ותנאיו
 

  ההקצבה היא ייעודית  בתקנה.הבסיס  מתקציב  3%עד לסעיף זה היא ההקצאה
 למטרה זו בלבד.

  סכמת משרד החינוך לצורך ה –תנאי מוקדם להשתתפות בשכירת מבנה לימודים
 בשכירת מבנה נוסף.

 מ"ר ללומד 6 -טן מק – מבנה הקייםה  טחש. 

  מ"ר ללומד 6 -לא יעלה את החישוב הכולל ליותר מ – המיועד לשכירהשטח. 

  ברציפות שנים 5עד לתקופה של השתתפות המשרד היא. 

  בכפוף למסגרת של המבנה הנוסף מעלות השכירות  50%השתתפות המשרד היא עד  ,
 .התקציב

  ובה ההוצאה שלו לשכירותג בקשה שאכן זהועל המוסד להגיש את חוזה השכירות. 
 

 למעבדות צטיידות ה .5
 

-לימודית , סדנאות וחומרי למידה בהתמחויות המחייבות תשתית קת מעבדותוחזתו ההקמ
  מדעים, טכנולוגיה, אמנות, עיצוב, חינוך גופני. :הבאים דעתהפדגוגית להכשרה להוראת תחומי 

 
 שיעור התקצוב ותנאיו

 

  ציב  הבסיס בתקנה. ההקצבה היא ייעודית למטרה מתק 4%ההקצאה לסעיף זה היא עד
 זו בלבד.

 מעלות ההוצאה, בכפוף למסגרת התקציב.  50%היא עד  אגףהשתתפות ה 

   2מיים, תעריף למוסדות אקד - 1ההקצאה  בסעיף זה תעשה בשני תעריפים: תעריף 
 למוסדות לא אקדמיים. 

  כל הלומדים הסדירים בתקן, וכפל ב. התעריף י2מתעריף  1.5היה בערך של י - 1תעריף
 , בהתמחויות: מדעים, טכנולוגיה, אמנות, עיצוב, חינוך גופני.ד –הלומדים  בשנים א 

  ג,  -בע יוכפל במספר הלומדים הסדירים בתקן, בשנים אהתעריף  שיק -2תעריף
 בהתמחויות: מדעים, טכנולוגיה, אמנות, עיצוב, חינוך גופני.

  :דרך החישוב התעריפים 
= סה"כ התקציב המיועד לנושא, לחלק לסך כל הלומדים המאושרים בתקן,  2תעריף 

בהתמחויות הנ"ל, במוסדות הלא אקדמיים ועוד סך הלומדים  המאושרים בתקן 
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. ] סך כל התקציב / )לומדים במוסדות 1.5במוסדות האקדמיים, בהתמחויות הנ"ל, כפול 

 [.2יף = תער (X 1.5הלא אקדמיים +לומדים במוסדות אקדמיים

  2= תעריף  1תעריףX  1.5 
 

  יוזמות בנושא מחשוב .6
 

    האקדמיות לחינוך. , להטמעת נושא התקשוב במכללותת בנושאי המחשובייחודיו תקצוב יוזמות
 

 שיעור התקצוב ותנאיו
 
  מתקציב הבסיס בתקנה. 4%לסעיף זה היא עד הקצאה ה

 נושא זה, שיקבע ל "קול קורא"פרסום    , ותחולק לאחרההקצבה היא ייעודית למטרה זו
 את נושאי היוזמה, אופן תקצובה, התקציב שיועמד לטובת הנושא וכללי החלוקה.

  
 

 
 


