משרד החינוך
המנהל למדע ולטכנולוגיה
קול קורא להצטיידות טכנולוגית במסגרת החלטת ממשלה 4193
מס' קול קורא5326 :
בתוקף מיום 21.7.15 :עד יום 31.8.15 :
תקציב  2015עבור שנה"ל תשע"ו
סכום להקצבה₪ 1,750,000 :
תקנה תקציבית20-46-06-07 :

בהתאם להחלטת ממשלה  4193מיום  29.1.13משרד החינוך מבקש להגדיל את מספר
התלמידות הנמנות על האוכלוסייה הערבית ולומדות במסגרת מערך החינוך הטכנולוגי
של המשרד.
לצורך כך המשרד מבקש לתקצב בעלויות על מוסדות חינוך בחטיבה העליונה הפועלים
במגזר הערבי ,אשר בשנה"ל תשע"ו יפתחו  /ישדרגו (מגמות קיימות) מגמות
טכנולוגיות לתלמידות המגזר הערבי זאת בהתאם לקריטריונים של תקנה 20-46-06-
 07המפורסמים באתר המנהל למדע ולטכנולוגיה בכתובת:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/Kriteryonim_Techno
logia.htm
הגופים המתוקצבים:
בעלויות על בתי הספר בחטיבה העליונה (לרבות רשתות חינוך) המחזיקות ברישיון פיקוח על בתי
ספר תשנ"ט –  1969עבור בתי ספר בחטיבה העליונה שהם מלכ"ר ויש בהם מגמות טכנולוגיות
מאושרות בידי המשרד (להלן – מוסדות ציבוריים) ,והעומדות בכל הקריטריונים והתנאים
ומפורטים בתקנה תקציבית –  ,20-46-06-07למעט התנאי המונע רשתות חינוך להגיש בקשה
לתקנה זו (תנאי זה אינו חל בכל הנוגע לקול קורא ספציפי זה ,לאור החלטת הממשלה האמורה).
נוסף על תנאי הסף האמורים בקריטריונים הנזכרים לעיל ,יוכלו להגיש בקשה לקול קורא זה רק
בעלויות על מוסדות חינוך שמרבית תלמידיהם נמנים על המגזר הערבי וכן על הבעלויות להתחייב
כי בתשע"ו תלמדנה במגמה הטכנולוגית החדשה/המשודרגת ,לפחות  50%בנות הנמנות על
האוכלוסייה הערבית.
הפעילות המתוקצבת:
הצטיידות של מעבדות וסדנאות במוסדות החינוך במגזר הערבי בחטיבה העליונה שיפתחו מגמה
טכנולוגית חדשה /ישדרגו מגמה טכנולוגית קיימת (רכישה של ציוד עדכני ומותאם לת"ל החדשות
ותואם את הטכנולוגיה העכשווית).

 רכישת הציוד תתבצע עפ"י רשימת תקני הציוד המפורסמים באתר המנהל בכתובת:
רח' השלושה  ,2תל-אביב 61092

טל 03-6896809

פקס03-6896199 .

משרד החינוך
המנהל למדע ולטכנולוגיה
_http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/TifulBakara/Tikney
Ziud.htm

למערכת מרכב"ה יש לצרף את המסמכים הבאים הבקשה תוגש ע"ע הבעלות
(רשות מקומית  /עמותה  /רשת חינוך) של בית הספר (כל המסמכים חייבים להיות
חתומים בחתימה דיגיטלית):
 .1טופס - 150מכתב בקשה בו יפורט מטרת ההקצבה וציון שם וטלפון של איש קשר.
 .2הצעת תקציב (-מקורות ושימושים) על דף לוגו של הבעלות – מצ"ב נוסח לדוגמא.
 .3נספח א' קובץ אקסל פתוח (לא  )PDFחתום דיגיטלית עם פרטי הבקשה:
 .1מס' בקשה במרכב"ה.
 .2שם ביה"ס .
 .3סמל המוסד.
 .4המגמה עבורה מבוקשת ההקצבה.
 .5סכום הבקשה למגמה.
 ניתן לבקש בקשה אחת עבור כמה בתי ספר ועבור כמה מגמות – לשים לב למלא את כל פרטי
הבקשה בכל שורה (לכל מגמה) .
בקובץ האקסל יש לפרט את פרטי הבקשה כאמור.
 .4נספח ב' רשימת שמות של התלמידים שעתידים ללמוד במגמה המבוקשת לתקצוב (יש לציין
ליד שם התלמיד זכר  /נקבה ).
 .5נספח ג' הצהרה על עמידה בתנאי הסף .הצהרה בהתאם לנוסח המצ"ב.
 על הבעלות לוודא כי המסמכים לגוף:
 .1נסרקו למערכת מרכב"ה.
 .2בתוקף עד לסוף דצמבר .2015
 .3אושרו במערכת מרכב"ה.
 .4על הגוף לפנות ליחידה המקצועית במייל או בטלפון עפ"י הפרטים מטה על מנת לוודא
כי הבקשה הוגשה במלואה .בפנייתכם אלינו יש להצטייד במספר הבקשה במרכב"ה.

מאחר שתקציב המדינה לשנת  2015טרם אושר ,אישור ההקצבה כפוף לקיומו
של תקציב בתקנה.
לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר ההקצבה המאושרת לכל אחד מהגופים
מבקשי ההקצבה עד לאחר אישור תקציב המדינה לשנת .2015
טלפונים ומיילים לבירורים בימים ראשון ושני בין השעות 11:00 – 8:00
 02-5603364שרית בן קימון saritbk@education.gov.il -
 02-5602914/15גלית מזרחיgalitmi2@education.gov.il -
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