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 )תשע"ה( 2210תקציב 
 

להגשת    מוסדות חינוך ולעמותות )שהן מלכ"ר( שהן בעלים של   מיועד לרשויות קול קורא
המפורסמים באתר לתקנה עפ"י הקריטריונים   FLL תחרותקיום  להקצבה עבור בקשה 

 :הבאבקישור  המינהל
 

 ₪  FLL    - ,222222,1תחרות 
 

 תקצוב הצטיידות: .1
 

 ₪  13612בסך  (ערכהבהחלק הקבוע )  NXT  6EV3ערכה  עלות  המשרד יממן  1.1
בתי"ס  ב קבוצות לא יתוקצבו) המשתתפת בתחרות  חדשה לכל קבוצהכולל מע"מ 

 . (האחרונותשנים  ארבע שקיבלו הקצבה לרכישת ערכה ב

 
במידה וביה"ס יחליט לרכוש ערכת  NXT     גבוהה יותר מעלות ערכת EV3*עלות ערכת  

EV3  .ההפרש ימומן ע"י הרשות 
  

 :ערכת המשימהעלות  המשרד יממן   1.2
 .קבוצות לאותו בית ספר 2 עד  לקבוצה כולל מע"מ ₪  11057  

 
 חדש בית ספרלכל כולל מע"מ ₪  377בסך של  פלטה עלות  המשרד יממן 1.6

שנים ב)לא ימומנו פלטות  לבתי ספר שרכשו פלטה   בתחרות   המשתתף  מצטרף 
 .( קודמות 

 

 :תקצוב הדרכה .2
 

שעות  67יקבל  1 ו/או בערכת משימה להצטיידות בערכהשיקבל תקצוב  פרבית סכל 
 לשעת הדרכה )כולל מע"מ(.₪ 177בעלות של  הדרכה 

 
 :קריטריונים לקבלת ההקצבה

 
 כדלקמן: תהאת בתי הספר לקבלת תקציב רעדיפות בבחי

 
קבוצות  2עד  –ה בתי הספר שהשתתפו בתחרות בשנה שעבר1 ראשונהעדיפות  .1

    בי"ס.ל
  אשכול  למ"ס של  לפי  1 בכל בית ספרחדשה שתפתח קבוצה אחת 1 שניה עדיפות   . 6

 כמפורט להלן: הרשות 
 

              נקודות   7 -  9-17
 נקודות     5   -   8
 נקודות   17     - 0
 נקודות   15 -     3
 נקודות   18    -  5
 נקודות   27    -  4
 נקודות   65    -  6

 נקודות   47    1-2
 

 התקציב. ר(: בהתאם לחלוקה שיקבל כל מוסד מהגבוה לנמוך ועד גמ6) באופן החלוקה של

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/Kriteryonim_Technologia.htm
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 ביצוע התשלום
 
 

או אישור   מהטכניון  קבלה  -יהיה רק לאחר קבלת אסמכתא   ההצטיידות  ביצוע  תשלום
נהלת ורישום בההמוכיחה רכישת הערכות    FIRST   ISRAEL  מהנהלת התחרות

 התחרות על השתתפות בתחרות בפועל.
 .אותם בתי ספר שנרשמו לתחרותעבור הבקשה תוגש רק 

 
 ביצוע תשלום עבור ההדרכה לאחר קבלת דוח ביצוע על ההדרכה.

 
 
 

 הערות כלליות:
 
הסכומים המצוינים הינם סכומים מקסימליים  לחלוקה ותלויים בכמות הבקשות  .1

 ובתקציב הנתון לנושא.
 

אחרת המתוקצבת מתקנה יוותר יתרה תקציבית לאחר החלוקה 1 תועבר לתחרות . באם ת2
  . לפי הצורך זו
 
 
 

 לבקשה במערכת מרכב"ה יש לצרף:
 

 "ה(.חתום בחתימה דיגיטלית )הטופס מופק ממערכת מרכב 174 ס טופ .1

"ס + סמל מכתב בקשה בו יפורטו פרטי הבקשה1 שם ביה 175טופס  .2
ולה להגיש בקשה אחת עבור כמה בתי מוסד1 מס' קבוצות. )רשות יכ

ספר. במכתב הבקשה יש לפרט את כל בתי הספר1 מס' הקבוצות לכל 
 בתי הספר(.

 .מצ"ב נוסח לדוגמא הצעת תקציב .6

 :הבאבקישור ש למלא טופס אינטרנטי י .4
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1TW4-YUlCjbpzeiG8xwmCFp6JGWNyoHwMt8A4fFqdlLM/viewform

