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 י"ט אב תשפ"ב

 2022אוגוסט  16

  הצטיידות תקן

 

 ומנהיגות, וניהול תעשייה הנדסת, עסקי ניהול למגמות ג"תשפ הלימודים לשנת  הצטיידות תקן

  העסקית בסביבה ויזמות

 

 .המגמה מקצועות הוראת לטובת הטכנולוגיים הצרכים להשלמת מתייחס הצטיידות תקן

למדע  המינהלהתקנות באתר  פרסומיההצטיידות מבוצע ע"י נציגי הבעלות או העירייה ע"פ  נושא

 וטכנולוגיה

 

 

 כמות תיאור הפריט

 1 מערכת אל פסק

 1 סורק 

 1   מדפסת

 1 מסך הקרנה

 1 רשת תקשורת כוכב, בין כל המחשבים  

 1  ת איטנרנטמצלמ +מקרן + מסך או לוח  חכם אינטראקטיבי 

 1 תוכנת שליטה

 1 כונן קשיח נייד

קווית אחת לכל עמדת עמדת מחשב למורה שכוללת מחשב נייח+ נקודת תקשורת 

מורה במעבדה +כולל חיבור המעבדה לרשת התקשורת הפנים בית ספרית כולל חיווט 

 מתאים לנקודה + חיבור חשמל כנדרש

1 

נקודת תקשורת אלחוטית אחת למעבדה כולל חיבור לרשת הבית ספרית, חיווט 

מתאים לנקודה + חיבור חשמל כנדרש. עלויות מקסימאליות ניתן למצוא במכרז 

 פח ז'נס 115ע"מ . בקישור זה

1 

 20עד   לניהול פרויקטים     MSPתוכנת 

 20עד   ERP PRIORITY/ / SAPתוכנה לניהול מערכות 

 20עד   או תוכנה סטטיסטית אחרת  SPSSתוכנת 

 5עד  ציוד למדידת עבודה )תעשייה וניהול( 

 20עד   תוכנה לניהול רכש ומלאי  / תוכנה לזימון עבודות
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 כמות תיאור הפריט

 20עד   תוכנה לניהול משאבי אנוש 

 20עד   תוכנה להכנת משכורות  / ניהול שכר )חשבונאות(/ ניהול מלאי

 20עד   תוכנה לניהול חשבונות

 20עד   באישור מפמ"ר  -או כלים מתוקשבים  אחרים תוכנה לימודית 

 2עד    מציאות מדומה  VR משקפי  

 20עד    ועכבר מחשב עדכני   )נייח או נייד( + מקלדת

 20עד   מסך מחשב   

 20עד   או דומה   MAGIC CARDכרטיס הגנה 

   20עד   תוכנת למידה אינטראקטיבית

 רישיונות

 

 לכל מחשב מלאה   Office תוכנת

 לכל מחשב תוכנת הגנה נגד וירוסים  

 

 1 מדפסת תלת מימד

 1 מצלמת רשת

 2עד  לוח ללמידה מרחוק 

 

 

 : ליבכם לתשומת

 

 לא מאושרים –וציוד מתכלה  תשתיות 

 

 להצעה בצמוד שישלח ומנומק מפורט מסמך"פ ע יאושרו מקצועיות תוכנות 
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