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  מטרת המהלך:

מורים בשנה. רוב התשתיות בסמינרים ישנות ולא עדכניות. הסמינרים לא היו זכאים  5,000-כלהכשרת עו"ה. הסמינרים מכשירים  ומכונים סמינרים 32במגזר החרדי ישנם 

, ובמכונים להכשרת עו"ה רק גדל.  השימוש בטכנולוגיה בלמידה צובר תאוצה גם בסמינרים, והפער 2013" שיצא למכללות בשנת 21-להשתתף בקול קורא "תוכנית המאה ה

  ואין להם את הכלים לפתח את התחום.

. כמו: מספר עמדות מחשב לטובת הסטודנטים בנושא המחשוב צמצום הפער הקיים בין המכללות האקדמיות, לבין הסמינרים של המגזר החרדימטרת הקול הקורא הוא 

, מספר חדרי מחשבים עם הפדגוגית ובמרכזיה מידע מאגריבקטלוג הספריה, עיון לצורך  בספריהכי למידה והכנת שיעורים להתנסות המעשית, מספר עמדות מחשב לצור

 זכאים היו לא הסמינרים כיהתשתיות הקיימות בסמינרים זקוקות לשדרוג ולחידוש, במיוחד לאור העובדה  .ועוד הטכנולוגיים בקורסים נלמדלתרגול ב מתקדמותתוכנות 

  .האקדמיות במכללות 21-ה המאה של קורא לקול לגשת
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 :תנאי סף

 מוסד חינוכי על תיכוני, שאיננו מכללה אקדמית לחינוך, ושמתקיימים בו כל אלה:הבקשה תוגש ע"י 

 בפיקוחו של האגף ומתוקצב מסעיפי התקציב שהאגף ממונה על ביצועם.נמצא     .1     

 תנאי הקבלה ללימודים בו נקבעים ע"י האגף.    .2     

 תכנית הלימודים היא בהתאם להנחיות האגף.    .3     

 משך זמן ההכשרה התקני בכל תכניות הלימודים הוא בהתאם להנחיות האגף.    .4     

 

 :הרכיבים המתוקצבים

, לפי סדר העדיפויות המופיע , והכל כמפורט להלן בלבדניתן יהיה להשתמש בתקציב, לחיזוק התשתיות הטכנולוגיות הנדרשות במוסד ובהתאם לצרכי מערכת ההכשרה

 . (1-5להלן )סעיפים 

 :לא יאושר שימוש בתקציב לצרכים או למרכיבים אחרים

; הסמינרל עמדת מרצה מתוקשבת הכוללת: מחשב, מקרן, מסך הקרנה, אמצעי החשכה )וילונות הצללה(, רמקולים וחיבור אינטרנטי, בכל אולם הרצאות/כיתה ש .1

 בחלק מהכיתות מומלץ להתקין גם לוח אינטראקטיבי.

 זית, מקרן, מדפסת, ערכת הצבעה ולוח אינטרקטיבי.מחשבים ניידים, עגלות אחסון וטעינה, תוכנת שליטה מרכ 32-"כיתה חכמה", מצוידת ב .2

 מרכז תקשורת סמינרי לצורכי פיתוח, סיוע, תמיכה, ליווי ומתן שירותים הכולל גם אחסון ומאגרי מידע. .3

 עמדות מחשב, כולל מדפסות, נגישות לסטודנטים ולמרצים בשטחים הציבוריים של הסמינר. .4

דמית, כולל מגוון כלים ותוכנות בהלימה למדיניות התקשוב הלאומית במערכת החינוך ולמדיניות הסמינר, בהן תוכנות לניהול הלמידה ולסיוע בפעילות האק .5

 ספקי תוכן.עם התקשרות 
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 :המפתח לתקצוב

 

 :2.12.18מיום של האגף במערכת הלומדים  שדווחוכפי  )כולל הלומדים בשלוחות( מוסדב למספר הלומדים בהתאםסל תקציב 

מספרי ל בהתאם)בש"ח( סל תקציב 

 מספר הלומדים בסמינר ג-הלומדים בשנתונים א

    ₪  לומדים 100עד  20,000

  ₪  לומדים 101-200 35,000

 ₪  לומדים  201-300 50,000

 לומדים  301-400 65,000 ₪

  לומדים   401-500 80,000 ₪

 לומדים  501-600 95,000 ₪

 לומדים  601-700 110,000 ₪

 לומדים 701-800 135,000 ₪

 לומדים 801-1000 ₪160,000  

 לומדים 1001-1200  ₪185,000  

 לומדים 1201-1300  ₪210,000

 לומדים 1301-1500  ₪  240,000

 לומדים 1501-1700 270,000 ₪

 לומדים 1700-2000 300,000 ₪

 ומעלהלומדים  2000 ₪360,000  
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 :הנחיות כלליות לבקשת הקצאת תקציב

 6.1925. תאריך:עשה באמצעות מערכת מרכבה עד ליהגשת הבקשה ת

 .קובץ המצ"בבבאמצעות מערכת המרכבה  על הסמינר להגיש את הצעת התקציב

 במסגרת ההוצאות המינהליות. תוקצבואין להגיש בקול קורא זה רכיבים אשר 

 :נוהל התקצוב

 . ורו"ח מנהל הכספיםראש המוסד, בחתימת  ,, לאחר הגשת דו"ח ביצועבפעימה אחת וסדלמ יועברהתקציב 

 .2019בנובמבר  1תאריך: לא יישמר תקצוב לתכנית במקרים בהם לא הוגש דו"ח סופי עד ל

 תקציב מתאים לנושא ולגובהו.יובהר כי אין בפרסום קול קורא זה כדי לחייב את המשרד וחלוקת התקציב תיעשה בכפוף לקיומו של 

 בצע בקרה אודות הרכישות  וההתקנה.משרד החינוך י

 

 העתקים:

 איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עו"ה

 ב עו"היעדי קורסיה, מנהל אגף תקצ

 , מינהל עו"העו"ה  איריס וולף, מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות

 עו"ה למינה ''ה(מרכזת )תקן, תקציב והצטיידות מוסדות עורחל שטרית, 

 אגף הכשרת עו"הנציגת  ,חנה שטיינברג, מפקחת

 נציגת אגף הכשרת עו"הנעמי וגה, מפקחת, 
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קול קורא למחשוב בסמינרים ובמכונים למורים במגזר החרדי      47-01-13תקנה  -דו"ח ביצוע כספי  
 לשנה"ל תשע"ט 

 תשע"טלשנת הלימודים :  _________ סמל מוסד: _______ __שם הסמינר: __

 הכנסות
 פירוט הכנסות

הצעת  תקציב 
 לשנה"ל תשע"ט

 -דוח ביצוע מצטבר 
 משרד החינוך שנה"ל תשע"ט

      

     סך התקציב שאושר לסמינר במסגרת קול הקורא

      

      

      

      

     מקורות אחרים

 0 0 סה"כ:
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 הוצאות

 שם הנושא

הצעת  תקציב 
 לשנה"ל תשע"ט

 -דוח ביצוע מצטבר 
 שנה"ל תשע"ט

      

     פירוט רכיב התקצוב מתוך הסעיפים הרשומים מטה 

      

      

      

 0 0 סה"כ:
   סה"כ הוצאות מול סה"כ הכנסות חייב להיות מאוזן -בהצעת התקציב 

    תאריך :

   מנהל הסמינר חתימות:

   רו"ח 
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