
 ת ישראלמדינ
 משרד החינוך 

 ומערכות מידע טכנולוגיהתקשוב מינהל 
 

                                  
           ______________________________________________________________________________________ 

 02-5602590פקס:  02-5602551/7ירושלים טל: 29 שבטי ישראלרח' 

 חמישי כ"ו אלול תשע"ו יום 
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 לכבוד                                                                                       
 ספרה בתי ימנהל

 
 שלום רב,

  
  

 לתכנית תקשוב בגישת "הענן החינוכי", לשנת הלימודים תשע"ז ה עליונה בתי ספר בחטיב הצטרפותהנדון : 
 

משרד החינוך בשיתוף ובתיאום עם הרשויות המקומיות בשלטון המקומי, המועצות האזוריות ובעלויות החינוך 

במסגרת תכנית התקשוב הלאומית בגישת  וחטיבות בינייםבתי ספר יסודיים  1,800ו תשע"-תשע"ה בשניםתקצב 

בשיתוף עם מטה "ישראל ליונה בתי ספר בחטיבה הע 100-תכנית זו תורחב בשנת תשע"ז לכ"ענן החינוכי". ה

 .דיגיטלית"

מתוקשבת למידה באמצעות בתי הספר ותפקודי לומד בקרב תלמידי  21מיומנות המאה ה לקדם תכנית נועדה ה

יפעל בית הספר , כך שות מתוקשבותביצוע בחינות בגרו משולבת תקשוב הערכה חלופיתמבוססת אתר, שילוב 

וספרים תכנים לימודיים מתוקשבים , מערכות ניהול מתוקשבות מתקדמותבשילוב  ארגון מתוקשב ברמה גבוההכ

 דיגיטליים.

 תיאור "חבילת התמיכה"

 מכיתות האם בעמדות מורה מקוונות, לרכישת אמצעי קצה לתלמידים,  80%החבילה כוללת תקציב להשלמת 

ית תקשורת פנים בית ספרית, חיבור קו אינטרנט מהיר לרשת האינטרנט, סיוע טכני, השתלמויות בית שיפור תשת

וני במוקד, ביקור פרטני של מדריך מידע ברשת, מענה טלפ –ם בשלושה מעגלי, תמיכה פדגוגית ש"ש 30של  ספריות

 .בבתי ספר

 להצטרפות:תנאי הסף 

 . 'עד יב 'יש בהם רצף כיתות יו הגורם המציענמצאים בבעלות עבורם תוגש הבקשה שבתי ספר  .1

כלכלי של הרשות -על פי המדד חברתי 50%ל 5%בין  – התחייבות הבעלות להעמיד מימון מקביל נדרש .2

  בה נמצא בית הספר. שהמקומית 

התחייבות הבעלות ומנהל בתי הספר להפעיל תקני סיוע טכני: מפעיל ציוד דיגיטלי מודרני/אור קולי ומתאם  .3

תקני חוברות כמפורט בב בית ספרי מצוות בית הספר אשר ישמש כמרכז ומתאם התכנית בבית הספר, מחשו

ה טכנית רות תמיכיש תהפעלוהתחייבות לאפשר  ,(בקישור זה 67בעמ' שכר הלימוד בחטיבה העליונה )כמפורט 

 מרחוק באמצעות מוקד תמיכה.

 הנדרש ועמד בכל ההתחייבויות הנדרשות ממנו. השאלון האינטרנטיאת מנהל בית הספר מילא  .4

 : בחירת בתי הספר תיעשה בהתאם לניקוד שיינתן על פי הקריטריונים הבאים

 שלו כלכלי, כמות ציוד ורמת תשתיות טכנולוגיות בבית הספר, בית ספר שש שנתי שחטיבת הביניים-מדד חברתי

ם ו/או שיעורי למידה מרחוק, הפעלת הערכה חלופית ימשתתפת בתכנית התקשוב, שימוש בספרים דיגיטלי

 . היקף המורים המשלבים תקשוב בהוראה וקיום אתר בית ספרי, היבחנות מתוקשבת, הפעלת מתוקשבת

 במסמך הקריטריונים לקול קורא.לראות דברי הסבר לאופן חישוב הניקוד ניתן 
 

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/maarehet_sahal.pdf
https://seker.taldor.co.il/WebSurveys/EnterSurvey.aspx?id=d46caa8ctizpvZB08527b6221iNwvn9s25173a285APVjTIa4d8e4437JIhc9Idg8a339ba11Q64Khwcabec38b1kzHFSxiqea4204e0ibgYRV4U1537ddc4ok8AQtpJYgJ&
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/kriteryonim_eliona.pdf
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 הגשת בקשה להצטרפות 

לקול קורא / הרשות של בית הספר לצורך הגשת המועמדות  בית ספר המעוניין להשתתף בתכנית זו יפנה לבעלות
 ה(.")במערכת מרכב 6807 מס'

 .10/11/2016דות בית הספר במערכת המרכבה עד לתאריך הרשות המקומית תגיש את מועמ

 .10/11/2016עד תאריך  המצורף השאלון האינטרנטיאת  הספר ימלא במערכת הנמל"המנהל בית 

 הכרחית לצורך בחינת הבקשה על ידי המשרד. הנדרשהגשת בקשה מלאה העומדת בכל 

 

 על הסף.  ייפסלושלא על ידי הבעלות של בית הספר  יוגשובקשות אשר  למען הסר ספק נציין כי

 במערכת המרכבה. ובמועד הנדרש ר לא ימולאו בצורה תקינהפסלו בקשות אשיכן י

 

בתי ספר בכפוף לתנאים ולקריטריונים שהוגדרו בקול  100-במשרד החינוך ייבחרו כ מתוך הבקשות שיתקבלו

  ל בכפוף לגובה התקציב שיועמד לטובת הנושא.ווהכקורא 

 

 .2016 ובמברנחודש  במהלך תשלח לבתי הספרהודעה לבתי הספר הנכנסים לתכנית 

 

 ענן החינוכי".הסברים נוספים על התכנית ניתן למצוא ב"

/ מדריכי  למפקחיאו ו/ 03-6906600בכל שאלה והבהרה ניתן לפנות למוקד התמיכה של הענן החינוכי בטל': 

 .התקשוב המחוזיים

 

 

 ,בברכה                                         

 

 

 ד"ר עופר רימון
  טכנולוגיהמנהל מינהל תקשוב, 

 ומערכות מידע
 

 
 : העתקים

 סמנכ"ל בכיר מנהל המינהל הפדגוגי – לוימר אריאל 
 מנהלי מחוזות

 יו"ר המזכירות הפדגוגית –מר משה וינשטוק 
 מנהלת אגף א' לחינוך על יסודי –גב' דסי בארי 
 מנהל אגף טכנולוגיות מידע –מר רוני דיין 
 מנהל אגף תשתיות –מר סם קפלן 

 מנהל פרויקט תוכנית התקשוב בחט"ע –מר קובי רפאלי 
 מפקחים כוללים

 מפקחי / מדריכי תקשוב מחוזיים

https://seker.taldor.co.il/WebSurveys/EnterSurvey.aspx?id=d46caa8ctizpvZB08527b6221iNwvn9s25173a285APVjTIa4d8e4437JIhc9Idg8a339ba11Q64Khwcabec38b1kzHFSxiqea4204e0ibgYRV4U1537ddc4ok8AQtpJYgJ&
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/anshey_kesher.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/anshey_kesher.aspx

