מדינת ישראל
משרד החינוך
לשכת מנהלת מחוז מרכז
כ"ה תשרי תשע"ו
08/10/2015
סמננו14517445 :
קריטריונים לתקצוב רשויות עבור הפעלת יוזמות בנושא אומנות ובריאות תשע"ו
תקנה תקציבית 20260547
הבהרה :למען הסר ספק ,תקצוב היוזמות מותנה באישור התקציב ,טרם הועמד התקציב לרשות המחוז.

הגופים המתקוצבים
רשויות :מועצה מקומית ,מועצה אזורית ,עיריות
הפעילות המתוקצבת
רכישת ציוד אמנות ,רכישת ציוד בריאות
אוכלוסיית יעד בפעילות המתקוצבת
תלמידים במוסדות קדם יסודי ,יסודי וחט"ב.
תינתן העדפה מתקנת לבתי ספר באשכול  1-4כפוף לשיקול דעת הפיקוח המקצועי וחברי הוועדה.
תנאי סף להגשת ההצעה:
הרשות המבקשת את ההקצבה נדרשת לעמוד בכל התנאים המצטברים הבאים:
 .1הרשות מתחייבת לרכוש את הציוד בהתאם לתכנית שתוגש ותאושר ע"י המשרד.
 .2הפעילות תתקיים במוסד החינוכי ומורה מקצועי באחד מתחומי הדעת של היוזמה.
 .3מומלץ שהרשות המקומית תשתתף במימון ההקצאה של המחוז
 .4המ וסד החינוכי מתחייב כי לא תיגבה דמי השתתפות מההורים עבור הפעילות
 .5הרשות תתחייב להעביר את כל הכספים המגיעים עבור היוזמה למוסד החינוכי כולל בתי
הספר בניהול עצמי.
המרכיבים המתוקצבים:
הקצבת משרד החינוך מיועדת לנושאים הבאים :בתחום האמנות ובתחום הבריאות (כמפורט בקול
קורא).
התקציב אינו מיועד למימון תחזוקת המבנה ,כיבוד ,שעות הוראה וכו' (כמפורט בקול קורא)
קריטריונים לתיעדוף רשויות:
א .בשלב הראשון יתקצבו בתי הספר שלא קיבלו תקציב ליוזמה בשנה החולפת באותו תחום
דעת.
ב .בשלב השני יתוקצבו רשויות העומדות בקריטריונים שהוגדרו לעיל ושהוחלט על העדפתן
במסגרת מדיניות המשרד לשנה זו.
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מדינת ישראל
משרד החינוך
לשכת מנהלת מחוז מרכז
עקרונות ההקצבה וגובה התקציב:
המשרד ישתתף בעלות התוכנית בסכום של עד  ₪ 7000ליוזמה עבור מרכיבים המתוקצבים
ומוגדרים בקול הקורא.
מוסד חינוכי יכול להגיש יוזמה ביותר מתחום אחד.
סנקציות וקנסות:
במידה ו יתברר ,לאחר הקצאת התקציב שהכסף לא הועבר מהרשות למוסד החינוכי ,תידרש
הרשות המקומית להעביר את הכסף לאלתר למוסד החינוכי לביצוע היוזמה ,או לחילופין
להחזיר את הכסף למשרד החינוך או שהסכום יקוזז מכל מקור אחר המגיע לרשות.
אופן הגשת הבקשה:
את טופס הבקשה +תכנית העבודה יש להגיש במערכת מרכבה (מערכת התשלומים הממשלתית)
באמצעות נציג הרשות להגשת בקשות הקצבה ממשרדי הממשלה וליידע את המפקח המקצועי,
מומלץ לשלוח עותק לפקס שמס' 036896898 :ולציין עבור המפקח המקצועי האחראי על היוזמה
כמפורט בקול הקורא .טופס הבקשה יכלול את חתימת גזבר הרשות ,ראש הרשות ומנהל אגף
החינוך.
נוהל חלוקת ההקצבה:
 .1המוסד החינוכי יידרש להגיש תכנית עבודה וטופס הבקשה עד לתאריך  10בנובמבר .2015
 .2הבקשות ייבדקו ויאושרו ע"י המפקח הכולל /המקצועי
 .3הבקשות ידונו ב"ועדת הקצבות" המשרדית הכוללת :סגנית מנהלת מחוז ,יועץ משפטי ,נציג
חשבות ,נציג הקצבות והמפקח המקצועי בתחום הדעת.
 .4יש להגיש דוחות ביצוע כולל קבלות /חשבונית מס עד לתאריך  25בדצמבר  ,2015כולל
חתימת גזבר וכל הנדרש בטופס.
 .5דוחות הביצוע כולל החשבוניות שלא יגיעו עד לתאריך  25בדצמבר  ,2015ישולמו בשנה
שלאחר מכן ,כשיתקבל התקציב.

בברכה,

עו"ד רות יפה
יועצת משפטית

עמליה חיימוביץ
מנהלת המחוז
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