מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל למדע ולטכנולוגיה

קול קורא  -תחרויות ואולימפיאדות ,ימי שיא וירידי מדע
תקנה26-25-01 :
מס' קול קורא במרכב"ה9922 :
תוקף מיום19.8-14.9 2014 :
תקציב  2219שנה"ל תשע"ה
קול קורא מיועד לרשויות ולעמותות (שהן מלכ"ר) שהן בעלים של מוסדות חינוך להגשת
בקשה להקצבה עבור השתתפות בתי ספר בתחרות .FLL Junior
.
הפעילות מיועדת לתלמידי כיתות א'-ג' בית הספר היסודי
כל בית ספר יקבל הקצבה עבור השתתפות של עד  52תלמידים לבית ספר (עד  5תלמידים
בקבוצה *  12קבוצות ) כל בית יתוקצב עבור  12קבוצות בלבד.
הקריטריונים לתקנה המפורסמים באתר המינהל בקישור הבא:
תחרות ₪ 306,522 - ) JR. FLL) JUNIOR FLL

 .1תקצוב הצטיידות:
 1.1המשרד יממן עלות  12ערכות  wedoבסך של עד  ₪ ,69,6כולל מע"מ לכל בית
ספר חדש (בית ספר שלא השתתף בפעילות בשנים קודמות) המשתתף בתחרות .
 1.1המשרד יממן עלות  12ערכות משאבים ל – :wedo
בסך של עד  ₪ 06196כולל מע"מ לבית ספר שקיבל הקצבה לערכת .WEDO
 1.0המשרד יממן עלות דמי השתתפות בתחרות עבור  16קבוצות לבית ספר סך ,666
 ₪כולל מע"מ לכל בית ספר חדש (בית ספר שלא השתתף בפעילות בשנים
קודמות).
סה"כ תקצוב לבית ספר ₪ 1,6166 :כולל מע"מ.

קריטריונים לקבלת ההקצבה:
עדיפות בבחירת בתי הספר לקבלת תקציב תהא כדלקמן:
 .1רישום בתי ספר לתחרות.
 .1לפי אשכול למ"ס של הרשות כמפורט להלן:
 6 - 9-16נקודות
 6 - 8נקודות
 16 - 7נקודות
 16 - ,נקודות
 18 - 6נקודות
 16 - 4נקודות
 06 - 0נקודות
 46 1-1נקודות
אופן החלוקה  :בהתאם לניקוד שיקבל כל מוסד מהגבוה לנמוך ועד גמר התקציב.

רח' דבורה הנביאה  2ירושלים טל 22-052212065 :פקס22-0523062 :
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ביצוע התשלום
התשלום יהיה רק לאחר קבלת אסמכתא  -מהנהלת התחרות ISRAEL
המוכיחה רכישת הערכות ורישום בהנהלת התחרות על השתתפות בתחרות.

FIRST

הערות כלליות:
 .1הסכומים המצוינים הינם סכומים מקסימליים לחלוקה ותלויים בכמות הבקשות
ובתקציב הנתון לנושא.
 .1באם תיוותר יתרה תקציבית לאחר החלוקה  6תועבר לתחרות אחרת המתוקצבת מתקנה
זו לפי הצורך.

יש צורך לסרוק במרכב"ה את המסמכים הבאים:
.1
.2
.3
.9

טופס  129חתום בחתימה דיגיטלית (הטופס מופק ממערכת מרכב"ה).
טופס  120מכתב בקשה מהבעלות (רשות  6עמותה) בציון שמות בתי
הספר וסמלי מוסד שישתתפו בתחרות ,חתום ע"י מורשה חתימה +
חותמת.
אישור  FIRST ISRAELעל ההרשמה לתחרות .
הצעת תקציב על דף לוגו הבעלות חתום ע"י מורשה חתימה +חותמת .

רח' דבורה הנביאה  2ירושלים טל 22-052212065 :פקס22-0523062 :

