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 אגף מגמות מקצועיות והסמכות
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מרכזים  לתמיכה בגופים אחרים שהם רשויות מקומיות לצורך תפעולקול קורא למתן הקצבה 
 2220 בשנתטכנולוגיים בחינוך הטכנולוגי העל יסודי 

 

 14082: קול קורא מס' 
 31.12.21 – 18.11.21:   בתוקף מיום

 20-67-01-75 תקנה תקציבית מס' :
 2022 :שנת תקציב

 קריטריוניםקישור ל
 
 

 כללי:

מקצועית. תכניות הלימודים של המגמות -פועל לקידום מערכת החינוך הטכנולוגית )להלן "המינהל"( חינוך טכנולוגיה

לימודים ההתנסותיים במקרים רבים לצורך המקצועיות כוללות לימודים עיוניים ולימודים התנסותיים. -הטכנולוגיות

 הספר. -סדנאות בכל בתיבמעבדות וקיים בשימוש בציוד יקר, מתקדם וחדשני אשר לא תמיד  נדרש

אשר יעמדו בתנאי הסף  מרכזים טכנולוגיים 2022בשנת לתקצב קול קורא זה, מבקש המינהל לחינוך טכנולוגי  באמצעות 

 הספר.-בבתי י ומתקדם מעבר לציוד הקיים לצורך רכישת ציוד חדשנ  בקריטריוניםעל פי המפורט 

 

מהסכום  15% הרשות המקומית להשתתף במימון על    2022עודכנו הקריטריונים ומשכך, בשנת  2021החל משנת  :שימו לב

 2024; 20% -2023): 25%עד מקסימום של  5% -בכל שנה תעלה ההשתתפות של הרשות ב . תקצוב ע"י המשרדלהמאושר 

 .(25% –ואילך 

 

   :הגופים המתוקצבים

 רשויות מקומיות המפעילות את המרכז.

 

 : השנתי גובה התקצוב

פרט למגמת ביוטכנולוגיה לה יינתן  בשנת  ,בכל מרכז כל מגמהשל  תפעול השוטףלשנה לצורך  ₪ 00,0008 -עד של סכום 

  .לתפעול השוטףלשנה ₪  950,000 -של עד סכום  2022התקציב 

ע"י מנהל אגף מגמות מקצועיות והסמכות במשרד  תאושרמבהתאם לתוכנית עבודה בכל מרכז הפועלת נתן לכל מגמה יהאישור י

 .או מורשה מטעמו החינוך

 הנוכחית הלימודים שנת במהלך המתבצעת פעילות על, המרכזים לכל זהה באופן יחושב הטכנולוגיים למרכזים התקציב גובה

 (. ב)תשפ"

המצוינות בקריטריונים לתקנה לקבלת התקציב למרכזים, הם כמפורט   X, Y,A,B,C,D,E,Fהערכים המספריים של האותיות 

 בטבלה להלן )הם נועדו לצורך ניקוד המרכזים(: 

 X Y A B C D E F קוד מגמה המגמה 

 20 50 80 140 120 150 2 4 10 תיב"ם סיב"ם

 20 50 80 140 60 120 2 4 32 מכטרוניקה

 20 50 80 140 50 80 2 4 16 ביוטכנולוגיה

 20 50 80 140 120 150 2 4 3121, טכנולוגיות תקשורת

 20 50 80 140 50 80 2 4 11,14 סייבר ולוחמה אלקטרונית

 20 50 80 140 50 80 2 4 20 אומנויות העיצוב 

 20 50 80 140 50 80 2 4 33 חשמל

 20 50 80 140 50 80 2 4 30 מדעית הנדסית )חלל(
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 :הגשת בקשה ומסמכים

הטכנולוגי בחינוך הטכנולוגי העל יסודי  המרכזהרשויות המקומיות המפעילות את המרכז יגישו בקשה להקצבה לצורך תפעול  

 . שבבעלותן

 טכנולוגיחינוך חייבת להיות מאושרת וחתומה ע"י מנהל  אגף מגמות מקצועיות והסמכות במינהל  –תוכנית העבודה שתוגש

 קצבה במערכת מרכב"ה.התוגש הבקשה ל –במשרד החינוך. רק לאחר אישורו 

 

 מסמכים שיש לצרף במערכת המרכב"ה: .1

 

o  דוח תקציב מול ביצוע.  חתום דיגיטלית ע"י שני מורשי חתימה )הטופס מופק ממערכת מרכב"ה(.  – 149טופס
. בעמודה השמאלית ביותר יש לכתוב את הצעת 2021לשנת  לנושא במסמך זה יש לפרט את התקציב שאושר 

 . 2022לשנת  לנושא התקציב 

o  חתום בשתי חתימות דיגיטליות  בו יצוין: המטרה לשמה מבוקשת ההקצבה. – 150טופס 

o     טופסK001  'התחייבות הרשות לעמידה בתנאי הסף )מצ"ב(.   - נספח א 

o     טופסK002  'נתונים נדרשים בהתאם לקריטריונים לצורך ניקוד )מצ"ב(.   – נספח ב 

o     טופסK003   'תוכנית עבודה שנתית / דו שנתית  כאמור לאחר שאושרה ע"י מנהל אגף  הסמכות   –נספח ג
 וחתומה על ידו.החינוך הטכנולוגי במינהל 

o     טופסK004  'טוח צד ג'.אישור על קיום ביטוח מבנה, ביטוח ציוד ובי  - נספח ד 

o 'הצעת תקציב  – נספח ה. 

o  התחייבות הרשות להשתתפות במימון לצורך תפעול  מרכזים טכנולוגיים בחינוך הטכנולוגי העל יסודי  - 'ונספח 
. 

 

 היבטים פרוצדורליים: .2

 הבקשות יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה ע"י הבעלות על המרכז הטכנולוגי.
 תפסל ! –בקשה שלא תוגש ע"י הבעלות 

o וחתומים בחתימה  31.12.2022הינם בתוקף עד לתאריך , יש לוודא כי המסמכים הנדרשים במרכב"ה נסרקו
 דיגיטלית.

o  וכי נתקבל תאריך הגשהלאחר הגשת הבקשה במרכב"ה יש לוודא כי הבקשה נשלחה . 

o  ה' בין השעות-בימים ג' 073-3931690לברורים לגבי תקינות הבקשה במרכב"ה ניתן לפנות גם בטלפון 
 בלבד! 08:30-10:30

o  בדוא"ל:  –יסודי(  -ממונה )חינוך טכנולוגי עלדב, לשאלות ובירורים בנושאים פדגוגיים יש לפנות לד"ר נפתלי

naftalydov@education.gov.il 

 
 

של תקציב בתקנה המתאימה, ואין בפרסום קול הקורא כדי לחייב את  יובהר כי תקצוב התוכנית כפוף לקיומו
 .המשרד לאשר את הבקשות שיוגשו ו / או לאשר את ההקצבה לגופה
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