משרד החינוך

המינהל למדע וטכנולוגיה
פרסום קול קורא הצטיידות מעבדות מדעים בבתי ספר יסודיים– 1024
 58%מהתקציב בתקנה

קול קורא מס'4166 :
תוקף הקול הקורא 18.3.24 :כ"ג באדר עד  30.4.1024א' אייר
מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך מבקש לתקצב מתקציב 1024
עבור הצטיידות מעבדות מדעים בביה"ס היסודיים בלבד ,בעלויות שהן רשויות מקומיות או עמותות
שהן מלכ"ר אשר עומדות בקריטריונים לתקנה המופיעים בכתובת הבאה:
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1CC6749A-5D60-4FAA-94E4558B7689DF4B/204417/003.pdf

הקצבה עבור ההצטידות מיועדת לכיתות א'-ו' בלבד (יסודי) בכל בתי הספר בהן מצויות
כיתות אלה (כלומר  :בכל בתי הספר הבאים  :א-ו :א-ח :א-ט :א-יב)
הגשת הבקשה תעשה באמצעות מערכת מרכב"ה ,עד יום ליום  30.4.1024א' באייר.
למערכת מרכב"ה יש לסרוק את המסמכים הבאים (חתומים בחתימה דיגיטלית):
 .1טופס  – 204טופס פרטי הבקשה (הטופס מופק ממערכת מרכב"ה) – .חתום בחתימה דיגיטלית .
 .2טופס  – 208מכתב בקשה .מכתב בקשה מהבעלות +מכתב הצהרה על עמידה בתנאי הסף (נספח ב') אשר
יכלול את הפרטים הבאים:
 .1המכתב יודפס על דף לוגו של הבעלות.
 .2המכתב יהיה חתום בחתימה דיגיטלית ע"י מורשה חתימה.
במכתב יפורט :שם ביה"ס עבורו מבוקשת הבקשה  +סמל מוסד (במידה והבעלות מבקשת הקצבה עבור כמה
בתי ספר ,יש לפרט במכתב מהו הסכום הבקשה הכולל ומהו הסכום עבור כל בית ספר בנפרד).
 .3הצעת תקציב .מפורטת בהתאם לנוסח המצ"ב (נספח א').
 .4טופס מאגד והמסמכים הנדרשים לגוף בתוקף עד .32.21.1024

 .8חובה למלא את כל פרטי הבקשה בקובץ המצ"ב .
*ההצטיידות תעשה בהתאם למפרט ההצטיידות לבית הספר היסודי המתפרסם באתר מינהל מדע וטכנולוגיה,
ובאישור רשימת הציוד ע"י המפקח/ת המחוזי/ת על הוראת מדע וטכנולוגיה בכתובת הבאה:
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DF582DA2-7F86-4615-A8E97FB1E8030B2E/168861/112027812.pdf

בהתאם לקריטריונים בתקנה ,יתוקצבו מוסדות אשר הגיעו למינימום תקצוב של ₪ 10,000
בהתאם לניקוד שהתקבל.
אנא המנעו מהגשת בקשה במידה ואינכם עומדים באחד או יותר מהתנאים שצויינו לעי"ל.
במידה והבקשה לא תוגש עפ"י המבוקש על כל הסעיפים ותתי הסעיפים באופן מלא – הבקשה
תידחה!

תקצוב הפעילות מותנה בקיום תקציב בתקנה!
בדבר שאלות לגבי קול הקורא יש לפנות בין הימים ראשון-חמישי לטלפון  22-5/2291465בין השעות
 29:22-11:22בלבד.

