משרד החינוך
מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע

קול קורא למתן הקצבה עבור הצטיידות של מגמות טכנולוגיות חדשות
בשנה"ל תשע"ח

קול קורא מס' 7742
בתוקף מיום  13.3.17עד 18.5.17
מספר תקנה 46-06-07
שנת לימודים תשע"ח (תקציב )2017
במטרה לענות על צרכי התעשייה ,המשק וצה"ל ולהגדיל את היקף כוח אדם בתחום הטכנולוגי ,מינהל
תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע במשרד החינוך מבקש להרחיב ולקדם את החינוך הטכנולוגי .לצורך כך,
מבקשים לעודד פתיחה של

מגמות חדשות

הכוללות סדנאות ,ציוד ומכשור מתקדם ,תוך יישום

והפעלה של שיטות הוראה מתקדמות.

לצורך כך ,המינהל יתקצב מתקציב  2017הצטיידות עבור מעבדות טכנולוגיות במגמות טכנולוגיות חדשות
(מגמות שקיבלו אישור לפתיחתן וייפתחו בשנה"ל תשע"ח) במוסדות החינוך בחטיבה העליונה הדורשות
התנסות בציוד רב ,מגוון ועדכני בתוכנות וסימולציות בטכנולוגיות חדשות.

המוסדות המתוקצבים :הקול הקורא מופנה לבעלויות על בתי הספר בחטיבה העליונה (למעט רשתות
חינוך) המחזיקות ברישיון על פי חוק הפיקוח על בתי ספר תשכ"ט –  ,1969שהם מלכ"ר ויפתחו בשנה"ל
תשע"ח מגמות טכנולוגיות מאושרות בידי המשרד והעומדות בתנאי הסף המפורטים
בתקנה תקציבית .46 - 06- 07

בעלויות יגישו בקשות עבור בתי ספר בבעלותם בלבד – בקשה שתוגש שלא ע"י הבעלות
על בית הספר – תדחה על הסף!
רכישת הציוד תתבצע עפ"י רשימת תקני הציוד המפורסמים באתר המנהל בכתובת הבאה:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/TifulBakara/Tikney
_Ziud.htm
תקצוב המגמות ייעשה ע"פ תעדוף שייקבע ע"ס הניקוד הקבוע בקריטריונים הנזכרים לעיל.
גובה התקצוב :יינתן סכום אחיד לכל מגמה עד לגובה הסכום הקבוע בטבלה בהמשך ,עבור הגופים אשר
יעמדו בתנאי הסף.
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שם המגמה החדשה

מספר מגמה

מערכות מכונאות רכב

1030

מערכות ממוחשבות ברכב

1040

טרמודינמיקה טכנית ימית

3230

מערכות ממוחשבות ברכב – אוטוטק

3240

ציוד מכני הנדסי
מערכות סיב"ם תיב"ם
תחזוקת מערכות מכניות

1020

מערכות תעופה

3210

מכטרוניקה

3220

מערכות ביוטכנולוגיה

1610

אמנויות הבישול והאפיה המלונאית

3410

מערכות מחשוב ובקרה

1120

מערכות תקשורת
עיצוב
אופנה ותלבושות

2010
2020

מערכות טלויזיה וקולנוע

2110

מערכות צילום

2120

מערכות הספק פיקוד ובקרה
תקשורת אלקטרונית
מגמות טכנולוגיות שלא ברשימה לעיל

עד 250,000

1140

עיצוב שער וקוסמטיקה

טכנולוגיה מוכללת

עד 300,000

1130

2030

מערכות רפואיות

עד 600,000

3250
1010

מערכות מחשבים

תקצוב מקסימלי ()₪

עד 150,000

2420
3010
3310
3110
עד 100,000
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בכל מוסד חינוך תתוקצב מגמה חדשה אחת

בלבד – על הבעלות של מוסד להגיש בקשה לתקצוב

עבור מגמה אחת בלבד בכל מוסד.
הבקשה תוגש ע"י הבעלות על מוסד החינוך (רשות מקומית  /עמותה) בלבד באמצעות המערכת
מרכב"ה.
לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים (כל המסמכים חייבים להיות חתומים בחתימה דיגיטלית):
 .1טופס  - 149דוח תקציב מול ביצוע חתום דיגיטלית על ידי שני מורשי חתימה (הטופס מופק
ממערכת מרכב"ה – מצ"ב דוגמא) .במסמך זה יש לפרט מה התקציב שאושר למוסד המבקש את
תקציב לפתיחת המגמה ,לשנה"ל תשע"ז ומה בוצע (במידה ולא אושרה הקצבה למוסד לשנה"ל
תשע"ז -יש לכתוב  0בהצעת התקציב ובביצוע).
 .2טופס  - 150טופס בקשה והנמקה חתום דיגיטלית על ידי שני מורשי חתימה (הטופס מופק
ממערכת מרכב"ה) ,ובו יפורט עבור מה נדרשת ההקצבה.
 .3טופס  – K004פרטי ההתקשרות (נספח א') קובץ אקסל (קובץ פתוח ולא  ( PDFחתום בחתימה
דיגיטלית (נספח א')  ,ובו יפורטו הפרטים הבאים:
 .1שם הבעלות;
 .2שם המוסד שעבורו מבוקשת ההקצבה;
 .3סמל המוסד;
 .4שם המגמה שעבורה מבוקשת ההקצבה (כאמור מגמה אחת בכל מוסד) ;
 .5סמל המגמה עבורה מבוקשת ההקצבה;
 .6סכום ההקצבה הנדרש לתקצוב המגמה;
 .7שם ,טלפון וכתובת דוא"ל של איש קשר בבית הספר ;
 .8שם ,טלפון וכתובת דוא"ל של איש קשר בבעלות;
 .4טופס  - K002התחייבות הבעלות ומנהל המוסד על עמידה בתנאי הסף (נספח ב') .שבתקנה וכן
התחייבות שאם המגמה המתוקצבת תיסגר לאחר שצוידה ,הציוד יוחזר למשרד החינוך .התחייבות זו
תמולא עבור כל מוסד בנפרד.
בעלות שמבקשת בקשה עבור כמה מוסדות החינוך ,תגיש מכתב התחייבות עבור כל מוסד חינוך
בנפרד (אפשר תחת בקשה אחת במרכב"ה) כאשר על המכתב יהיו חתומים הן מנהל מוסדות
החינוך והן ראש הבעלות .
על הבעלות לוודא כי המסמכים לגוף נסרקו למערכת מרכב"ה והינם בתוקף עד לתאריך . 31.12.17
 .1לאחר הגשת הבקשה במלואה ,יש לשלוח מייל לדוא"ל ( davidha2@education.gov.ilבנושא
הדוא"ל יש לציין את מספר הבקשה במרכב"ה ומספר קול הקורא) לבדיקת תקינות הבקשה.
 .2ברורים ופניות בטלפון  02-5602914/5בימים א'-ג' בין השעות  08:30-10:30בלבד!

בקשה אשר לא תוגש במלואה או שלא תוגש ע"י הבעלות – תדחה על הסף!

אישור ההקצבה מותנה בקיום תקציב בתקנה הייעודית!

