
 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 טכנולוגיה ומערכות מידע ,מינהל תקשוב
 

___________________________________________________________________ 
 02-5602600פקס:  02-5602195/6ירושלים טל: 2רח' דבורה הנביאה 

 

 תש"ףשנת הלימודים  –תקציב הזמנת תוכן 

נקבע בהתאם לאחוז  "ףתשדיגיטלי לשנת הלימודים  כןות רכישת לטובת הספר לבתי הניתן התקציב
ההזדהות האחידה ותדירות השימוש )ממוצע הכניסות( של תלמידי ומורי בית הספר בתוכן ממכרז 

 .בהמשךשמסלולי התקצוב פירוט  את התוכן. ראו

 :חשוב לשים לב

 שזו להם הפעם הראשונה לקבלת תקציב  כלל בתי הספר החדשים בתוכנית התקשוב

 .לרכישת תוכן דיגיטלי מסומנים באדום בטבלאות

  ,בתי ספר שש שנתיים יקבלו תקציב נפרד לחטיבת הביניים ותקציב נפרד לחטיבה העליונה

 .בהמשך בהתאם למפורט

  כניסות של הנתוני השימוש נמדדים באמצעות שני משתנים: אחוז ההזדהות האחידה וממוצע

 .לתקופה של בין ספטמבר למאי תלמידים ומורים

 :אופן החישוב מוצג להלן

 

  = אחוז ההזדהות האחידה

מספר המורים והתלמידים בבי"ס שנכנסו בהזדהות אחידה לתוכן 
 ממכרז התוכן לפחות פעם אחת

 מספר המורים והתלמידים בבי"ס
 
 

  

  = ממוצע כניסות 

סה"כ הכניסות של התלמידים והמורים בבי"ס שנכנסו בהזדהות 
 אחידה לתוכן ממכרז התוכן

מספר המורים והתלמידים בבי"ס שנכנסו בהזדהות אחידה לתוכן 
  ממכרז התוכן לפחות פעם אחת
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 פירוט מסלולי התקצוב

 בינייםיסודי וחטיבת 

בתי ספר עם  
   אחוז

הזדהות 
 אחידה 
 30%-קטן מ

בתי ספר עם 
אחוז 

הזדהות 
אחידה גדול 

 או שווה 
וקטן  30%-ל
 50%-מ

 אחוז עם ספר בתי .1
 גדול אחידה הזדהות

  50%-ל שווה או
 הכניסות וממוצע

 35-מ קטן
 חדשים ספר בתי .2

  התקשוב בתוכנית

בתי ספר עם אחוז הזדהות 
  שווהאחידה גדול או 

וממוצע הכניסות  50%-ל
 35-גדול או שווה ל

  

תקציב 
 בסיס

6,550 ₪ 8,550 ₪ 8,550 ₪ 8,550 ₪ 

תקציב 
 מוגדל

 ₪ 12,000 אין אפשרות אין אפשרות

 התנאים

בית הספר התחייב  .1
להחליף ספר מודפס 
בספר דיגיטלי ברמה 

 .מתקדמת בתשלום
בבית הספר אמצעים  .2

 .להפעיל מהלך זה

12,000 ₪ 

 התנאים

בית הספר התחייב  .1
להחליף ספר מודפס 
בספר דיגיטלי ברמה 

 .מתקדמת בתשלום
בבית הספר אמצעים  .2

 .להפעיל מהלך זה

הגדלה 
 נוספת

ספרים  5בקשה לעד  אין אפשרות אין אפשרות אין אפשרות
 דיגיטליים בתשלום

 (םתקדמימבסיסיים/)
 המחליפים ספרים מודפסים

 התנאים

בית הספר הזמין את  .1
 –המוגדל התקציב 
ועמד בתנאים ₪ 12,000

 .הנדרשים
בבית הספר אמצעים  .2

 .להפעיל מהלך זה
היקף הספרים  .3

המאושרים מותנה 
 .באישור המטה
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 חטיבה עליונה

בתי ספר עם   
אחוז הזדהות 

אחידה 
 50%-מ קטן

אחוז  בתי ספר עם .1
אחידה גדול  הזדהות

וממוצע  50%-שווה ל או
 35-קטן מ הכניסות

 חדשים בתי ספר .2
 בתוכנית התקשוב

בתי ספר עם אחוז הזדהות אחידה 
וממוצע  50%-גדול או שווה ל

 35-כניסות גדול או שווה ל

תקציב 
 בסיס

8,550 ₪ 8,550 ₪ 8,550 ₪ 

תקציב 
 מוגדל

 ₪ 12,000 אין אפשרות

 התנאים

בית הספר מתחייב  .1
להחליף ספר מודפס 
בספר דיגיטלי ברמה 

 .מתקדמת בתשלום
אמצעים בבית הספר  .2

 .להפעיל מהלך זה

12,000 ₪ 

 התנאים

בית הספר מתחייב להחליף ספר  .1
מודפס בספר דיגיטלי ברמה 

 .מתקדמת בתשלום
בבית הספר אמצעים להפעיל  .2

 .מהלך זה

הגדלה 
 נוספת

ספרים דיגיטליים  5בקשה לעד  אין אפשרות אין אפשרות
בתשלום )בסיסיים/מתקדמים( 

 המחליפים ספרים מודפסים

 התנאים

בית ספר הזמין את התקציב  .1
ועמד ₪  12,000 –המוגדל 

 .בתנאים הנדרשים
בבית הספר אמצעים להפעיל  .2

 .מהלך זה
היקף הספרים המאושרים  .3

 .מותנה באישור המטה

 חינוך מיוחד

 )כולל בתי ספר חדשים( כלל בתי הספר בחינוך המיוחד שבתוכנית התקשוב

 ₪ 10,000 תקציב

 מרכזי מחוננים

 ₪ 10,000 תקציב

 


