
 

 התשע" –הצטרפות לתכנית התקשוב הלאומית פרסום קול קורא 
 
 

 7824: מס'קול קורא 
 

 82-90-72: תקציבית  תקנה
 

 090508927 – 800708927 תוקף הקול הקורא:
 

בעלויות על בתי ספר יסודיים וחטיבות מיועדת ( ה)עבור שנה"ל תשע" 1024-5מתקציב ההקצבה 

 ות שתי רשתות החינוך החרדיותביניים, רשמי ומוכר שאינו רשמי, לרב

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/ICTInEducation/Haananahatichoni/criterion.htm 
 

 ות היעד:אוכלוסי

 תלמידי בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים, במוסדות חינוך רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים.

 
 0דתשע" סיוןב א' ,8927 מאי 09 עד יום  הגשת  הבקשה תעשה באמצעות מערכת מרכב"ה

 
 

 חובה לסרוק את המסמכים  הבאים: ה", "המוגשת במערכת ה"מרכב לבקשה
 

חתומים ע"י מורשי חתימה + חותמת )הטופס מופק ממערכת  קשהטופס פרטי  הב – 297טופס  .2
 מרכב"ה. יש למלאו ולסרוק לבקשה(.

 

 אשר יכלול את הפרטים הבאים: מהבעלותמכתב בקשה  . מכתב בקשה – 295טופס  .1
 .על דף לוגו של הבעלותיודפס  המכתב . 2  

 + חותמת הבעלות.ע"י מורשה חתימה חתום המכתב יהיה . 1   
 בעלות מבקשת ה)במידה ו שם ביה"ס עבורו מבוקשת הבקשה + סמל מוסד ש לציין אתי. 3   

 הקצבה עבור כמה בתי ספר, יש לפרט במכתב מהו הסכום הבקשה הכולל ומהו הסכום       
 .עבור כל בית ספר בנפרד(      

 
 הצעת תקציב כמפורט בעמוד הבא 00
 
אחוזים ועל פי ה כמצויין בקריטריוניםהתחייבות הרשות/הבעלות להעמיד מימון מקביל נדרש  70

 כלכלי של כל רשות0 –המופיעים בפרק "תאור חבילות התמיכה " ולפי הדרוג החברתי 
 

 : כמופיע בקישורמילוי והגשת תכנית עבודה בית ספרית על ידי מנהלי בתי הספר  .5

https://seker.taldor.co.il/WebSurveys/EnterSurvey.aspx?id=050725350nOgvsK2763358ad1BmgvJsxf69e35a9r

b418dc24xXIoi8a62ba6c45lYAonn63935f85V4dzPkg0537ad289xckh6_Rp_Tu65bcbd81XEryKwX4GmC4a7

nkW7lDh& 

 .7020280892בתוקף עד  והמסמכים הנדרשים לגוף טופס מאגד .6
 

 
 שאר הפרטים והמידע מוזכרים ומפורטים בקריטריונים0

 
 לא תוגש עפ"י המבוקש על כל הסעיפים ותתי הסעיפים אשר בקשה 

 תידחה!  – באופן מלא
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 לוגו רשות מקומית/ בעלות חינוך
 
 

 דוגמא להצעה. תשע"ה : –תכנית התקשוב הלאומית הצעת תקציב עבור 

 הוצאות 
עלות תקציב נדרש  סמל בית הספר שם בית ספר

 ממשרד החינוך
עלות מימון מקביל הנדרש 

על פי האחוזים  מהרשות 
הנדרשים מכל רשות 

 מקומית

 תסה"כ עלות הפעילו

 .... .... 500,000  2בית ספר 

 .... .... 500,000  1בית ספר 

 .... .... 500,000  3בית ספר 

......  .... .... .... 

.......  .... .... .... 

......  .... .... .... 

מס'  סה"כ
 בי"ס

 ..... .... .... 

 

 הכנסות
 

 היקף תקציבי מקור

 משרד החינוך
XXXXXX 

 ות השתתפות הרש
XXXXXX 

מקורות מימון אחרים ) 
 באם יש(  

XXXXXX 

 סה"כ
XXXXXX 

 
 

 סה"כ ההוצאות צריך להתאים ולהקביל לסה"כ ההכנסות0 
 
 

 תאריך:
 
 
 

 מנהלת אגף חינוך   גזבר הרשות/בעלות             אישור:


