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 קול קורא  -  תחרויות ואולימפיאדות, ימי שיא וירידי מדע

 

 תקנה: 46-06-09

 מס' קול קורא במרכב"ה: 6487 

 20.6.16 ועד יום:  24.5.16 בתוקף מיום: 

 תקציב 2016 שנה"ל תשע"ז

 

 תקצוב תחרות תחרות "רובו-סטאר" בשנה"ל תשע"ז    כ- 265,000  ₪

 

 סטאר עפ"י הקריטריונים בתקנה -בומשרד החינוך מבקש לתקצב את תחרות רו

  : הבא המופיעים בקישור   46-06-09

שתתקיים בין  תחרותהכנה ובסופה שיקיים  פיס /תפוח שכולארשות עבור ההקצבה תינתן ל

 או חטה"בו/ , (ו-כתות ה) שונים יסודיים  בתי"ס  3שיתגבשו  מלפחות   קבוצות 3   לפחות

כל  .בתי ספר שונים 4קבוצות שיתגבשו מלפחות  4 -, ולא יותר מבתחום הרשות המקומית

 .תלמידים 18תמנה לפחות   קבוצה

 

 דות לערכות והשתתף  שקיבל תקציב עבור הצטיי)בי"ס או אשכולות פיס(  מוסד כל 

שעות לכל קבוצה בעלות  30בהיקף של  בלבד עבור הדרכה יתוקצב  , נים קודמותבתחרות בש

 . לשעת הדרכה )כולל מע"מ(₪  100של 

 

 ביצוע התשלום:

דו"ח ביצוע הדרכה.לבהתאם   

 

 יש להגיש בקשה  במערכת מרכב"ה

 הבקשה תוגש ע"י הבעלות על ביה"ס 

 

 ף:לבקשה במרכב"ה יש לצר

מורשי חתימה )הטופס שני  דיגיטלית על ידיחתום דוח תקציב מול ביצוע  - 149טופס  .1
. במסמך זה יש לפרט מה התקציב שאושר (מצ"ב דוגמא) – מופק ממערכת מרכב"ה

יש  -( ומה בוצע  )במידה ולא אושרה הקצבה לשנה"ל תשע"ו2015לשנה"ל תשע"ו )
בהצעת התקציב ובביצוע(. בעמודה השמאלית ביותר לכתוב מה הצעת  0לכתוב 

 (.2016התקציב לשנה"ל תשע"ז )

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1CC6749A-5D60-4FAA-94E4-558B7689DF4B/189717/resource_534011718.pdff
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שמה מבוקשת חתום בשתי חתימות דיגיטליות ובו יצוין: המטרה של – 150טופס  .2

ההקצבה והמוסדות שעבורם מבוקשת ההקצבה. יש לציין שם וכתובת דוא"ל של איש 

 קשר בכל בית ספר. 

חתום בשתי חתימות דיגיטליות ובו יפורט:   –( PDFקובץ אקסל פתוח )לא  –נספח א  .3

מס' המוסד שיקיים את ההכנה )שם + סמל מוסד(, מס' קבוצות שישתתפו בתחרות, 

פירוט שמות  בתי הספר וסמלי המוסדות שמהם מגיעים קבוצה, התלמידים בכל 

 .התלמידים

   

 הערות כלליות:

הסכומים המצוינים הינם סכומים מקסימליים  לחלוקה ותלויים בכמות הבקשות  .1

 ובתקציב הנתון לנושא.

 מתקנה המתוקצבת אחרת לתחרות תועבר, החלוקה לאחר תקציבית יתרה תיוותר באם .2
 .הצורך לפי זו

 

 

  וחתומים בחתימה  31.12.2016יש לוודא כי כל המסמכים הנדרשים במרכב"ה בתוקף עד

 דיגיטלית.

  לאחר הגשת הבקשה במלואה, יש לשלוח מייל לדוא"לdavidha2@education.gov.il  

ל מנת שנבדוק  את תקינות )בנושא הדוא"ל יש לציין  את מספר הבקשה במרכב"ה(    ע

 הבקשה.

  בלבד! 08:30-10:30ה' בין השעות -בימים ג' 02-5602914/5לברורים ניתן לפנות בטלפון 

 

 

תדחה על הסף! –בקשה אשר לא תוגש במלואה   

 
   

mailto:davidha2@education.gov.il

