משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה

קול קורא – לתקצוב הצטיידות בבתי ספר המשולבים בתכנית תקשוב בגישת ה"ענן החינוכי",
לשנת הלימודים תשע"ו
תקנה20-46-06-01 :
מס' קול קורא במרכב"ה5353 :
בתוקף מיום16.8.15 – 23.10.15 :
תקציב ( 2015שנה"ל תשע"ו)
כללי:
משרד החינוך (להלן "המשרד") בשיתוף ובתיאום עם הרשויות המקומיות בשלטון המקומי ,המועצות האזוריות
ובעלויות החינוך תקצב בשנת הלימודים תשע"ה 1800 ,בתי הספר במסגרת תוכנית התקשוב הלאומית בגישת
ה"ענן החינוכי" .מתוך בתי ספר אלו כ 1,600-בתי ספר ,תוקצבו ב"דגם בסיסי" ו 200 -בתי ספר ב "דגם מתקדם",
להם ניתן תקציב תוספתי שמטרתו לאפשר סיוע במימון רכישת מכשירי קצה לתלמידים שבאים משכבת אוכלוסין
בעלת מדד חברתי כלכלי נמוך.

עתה ,מבקש המשרד לתקצב חבילת תמיכה אשר תאפשר לבתי ספר אלו רכישת ציוד תקשוב
ותגבור תשתיות תקשורת .תוכנית זו נועדה לשפר את רמת התפקוד של אלו מבתי הספר
שבתכנית התקשוב כך שיוכלו לפעול ולהפעיל את התכנים ותכניות הלימודים המתוקשבות
בצורה יעילה טובה ואפקטיבית יותר לרווחת התלמידים והמורים.
דגש מיוחד יינתן להשלמות ועדכון תשתיות תקשורת אשר תאפשרנה שיפור וניצול מרבי ומיטבי של קו האינטרנט
המהיר אשר הותקן וסופק לבתי ספר אלו כמו גם לאפשר חידוש וריענון ציוד מחשבים עם העדפה ודגש על
מחשבים ניידים למורים  ,מקרנים בכיתות וציוד הנדרש להפעלת כיתה מתוקשבת והכל כמפורט בקריטריונים
בקישור זה.

אוכלוסיות היעד:
בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים ,במוסדות חינוך רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים אשר שולבו בתכנית התקשוב
בשנת תשע"ה ( כ 1,800 -במספר ) בלבד .בקשות יתקבלו מ בעלויות על בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים ,רשמי
ומוכר שאינו רשמי ,לרבות שתי רשתות החינוך החרדיות אשר שולבו בתכנית התקשוב בשנת תשע"ה ( כ1,800 -
במספר ) בלבד ועבור מוסדות אלו בלבד.

תנאי הסף המצטברים
 בתי ספר עבורם תוגש הבקשה נכללו ותוקצבו בתכנית התקשוב בשנת תשע"ה ונמנו על  1,800בתי הספר שולבו
בתכנית התקשוב הלאומית בגישת הענן החינוכי בשנת הלימודים תשע"ה.


התחייבות הבעלות להעמיד מימון מקביל נדרש ,בין  5%ל 50%על פי המדד חברתי כלכלי של הרשות
המקומית .בעלויות חינוך יתחייבו למימון מקביל על פי המדד החברתי כלכלי של הרשות המקומית בה נמצא
בית הספר ( פרוט בנספח א' בקריטריונים )



מנהל בתי הספר מתחייב לשלב ולהפעיל שלושה ספרי לימוד דיגיטליים לפחות במהלך שנת הלימודים תשע"ו.
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שימו לב  :על כל מנהל בית ספר למלא שאלון אינטרנטי המופיע בקישור זה.
ללא מילוי שאלון זה בשלמותו ,לא תטופל הבקשה והיא תדחה על הסף .
את התחייבויות מנהל בית ספר נדרשים מנהלי בתי הספר למלא בשאלון האינטרנטי.
הכניסה לשאלון – לפי קוד סמל מוסד.

כל התנאים הללו ,בהתאם לקריטריונים לתקנה  20-46-06-01המפורסמים באתר המינהל למדע וטכנולוגיה:
"תקנות ,תפעול ובקרה :קריטריונים להקצבה" בקישור הבא .
תיאור "חבילות התמיכה" :הרכב וגובה תקציב:
חבילות התמיכה לבית הספר תקבע בשני גדלים :
לבית ספר אשר יש בו עד  270תלמידים (כולל) כולל תתוקצב חבילת תמיכה בסך של עד  40אלף .₪
לבית ספר אשר בו מעל  270תלמידים תתוקצב חבילת תמיכה בסך של עד  60אלף .₪
שתי חבילות התמיכה יתייחסו לשלושה מרכיבי ציוד על פי תכנית שירכיב כל בית ספר .יובהר כי כל בית הספר
אינו חייב להגיש בקשה עבור כל שלושת המרכיבים ,והכל בהתאם לצרכיו כמפורט להלן:
ציוד תקשורת בית ספרית (נתבים ,ארונות תקשורת וציוד תקשורת אחר פנים בית ספרי).
 .1ציוד מחשבים לבית ספר (מחשבים ניידים למורים או עמדות מחשב נייחות בכיתות אם).
 .2ציוד לכיתות מתוקשבות (הכולל מקרנים רמקולים ואמצעי החשכה).
נציין כי תינתן עדיפות לתקצוב ציוד תקשורת בבית הספר (רשת תקשורת בית ספרית) על פני הרכיבים האחרים
על מנת להבטיח תקינות רשת הבית ספרית ויכולת פעולה אל מול רשת האינטרנט
לכל בקשה יש לצרף במערכת מרכב"ה:
.1
.2
.3
.4



טופס  – 150חתום בשתי חתימות דיגיטליות ובו יצוין :המטרה שלשמה מבוקשת ההקצבה והמוסדות
שעבורם מבוקשת ההקצבה .יש לציין שם וכתובת דוא"ל של איש קשר בכל בית ספר.
נספח א'  -הצעת תקציב חתומה על ידי גזבר הבעלות  +חותמת הבעלות (רשות מקומית  /רשת חינוך /
עמותה) או חתימה דיגיטלית – מצורפת דוגמה להצעת תקציב בנספח א'.
נספח ב'  -התחייבות הבעלות על עמידה בתנאי הסף .
נספח ג'– קובץ אקסל פתוח (לא  – )PDFחתום דיגיטלית על ידי שני מורשי חתימה ובו יצוין :מס' הבקשה
במרכב"ה ,שם בעלות ,מס' בעלות ,שמות בתי הספר אשר ישתתפו בתכנית  ,סמלי מוסד ,מס' תלמידים בכל
בית ספר עבורו מבוקשת הבקשה ותקציב נדרש לכל בית ספר.
יש לוודא כי המסמכים הנדרשים במרכב"ה נסרקו ,והם בתוקף עד ליום  31.12.2015וחתומים בחתימה
דיגיטלית.
על הגוף לפנות ליחידה המקצועית במייל או בטלפון עפ"י הפרטים מטה על מנת לוודא כי הבקשה הוגשה
במלואה .בפנייתכם אלינו יש להצטייד במספר הבקשה במרכבה.

הערות כלליות:
ההזנה למערכת מרכב"ה תיעשה על ידי הבעלות של ביה"ס (רשות מקומית  /רשת חינוך  /עמותה) ולא על ידי
בתי הספר.

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
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אנשי קשר:
טלפונים ומיילים לבירורים הגשת רשויות /בעלויות במרכבה  02-5603811/0תמר צימרינג –
tamarcim@education.gov.il
טלפונים ומיילים לבירורים הגשת מנהלי בתי ספר בשאלון האינטרנטי  03-7762943עידן עזאני –
idana@taldor.co.il

