מדינת ישראל
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קול קורא מספר 7826
תיקצוב יוזמות חינוכיות במוסדות חינוך תשע"ז
תקנה תקציבית 20-46-02-76

 .1נוהל אישור התקציב:
א.

בהתאם למסמך הקריטריונים לתיקצוב יוזמות חינוכיות המצ"ב ,יגבשו מנהלי בתי הספר  /מפקחות על
גני הילדיםתוכניתמפורטת הכוללתרציונלרשימתהצטיידות/שירותיםועלויות לביצועהיוזמהבטופס
"בקשת תקציב ליוזמה חינוכית – שנה"ל תשע"ז -תקציב  "2016המצ"ב(להלןנספח.)1הטפסיםיועברו
אל הרשות המקומית ,אשר תקים את הבקשות במערכת מרכב"ה בתקנה תקציבית  ,20-46-02-76בקול

קוראמספר7826מתאריך02.04.2017עדתאריך.31.05.2017
ב.

עםפקיעתתוקףקולקוראיחלודיוניהוועדה.

)1

ועדת ההקצבות המחוזית תדון בבקשות שתוגשנה למחוז על פי תנאי הסף והקריטריונים המצוינים

בחוזרזהובטופסהבקשההמצ"ב(נספח)1
 )2החלטתהועדההמחוזיתתועברלרשותהמקומיתעדשבועייםלאחרכינוסה.
)3

הרשות המקומית תבצע את הרכישה במהלך התקופה שבין  01.09.2016עד  31.08.2017עבור היוזמה

ותעבירהלמוסדהחינוכי.
)4

דוחות ביצוע היוזמה של כלל התוכנית הכוללים את חלקה של הרשות בתיקצוב ,ייחתמו על ידי
מפקח/ת המוסד החינוכי ,מנהל/ת אגף החינוך וגזבר הרשות ,ויועברו (חתומים במקור) לגב' מאיה
מלאכימנהלתענףהסעות,הקצאותוהצטיידות,בצירוףחשבוניותמסעדלתאריך.30.11.2017

)5

תחוםהסעות,הקצאותוהצטיידותיבדוקאםקיימתהלימהביןדוחותהביצועלבין הבקשהויעבירם

לשחרורתקציב(אבןדרך).
)6

המפקח/ת הרלוונטי יגיש למנהלת המחוז הערכה לגבי דרך הביצוע ויחס עלות/תועלת שביוזמה זו.
הערכהזותילקחבחשבוןבעתהגשתבקשהדומהבשנהשלאחרמכן.

 .2בקרה וסנקציות
בקרתביצועומעקבייעשועלידיבאיכחהמחוזבמשרדהחינוךבהתאםלכלליםהנהוגיםבמחוז .
ככל שיתברר כי הגוף המתוקצב לא עמד בתנאי הסף או הציג מצג שווא ,למשרד תישמר הזכות שלא לתקצבו

אולקזזממנוכספיםששולמווזאתגםמכספיםאחריםהמגיעיםלומהמשרד .

דוח הביצוע על כל נספחיו הכולל חשבוניות שלא יוגש עד המועד שנקבע ,יקנה למחוז זכות להעביר את ההקצבה

לרשותאחרת .
הערות: 


סיועהמחוזבתקצובהיוזמותהחינוכיותמותנהבשיעורהתקציבשיעמודלרשותהמחוז. 



איןלראותבהגשתהבקשותמשוםהתחייבותהמשרדלהעברתסכוםכלשהובבקשה .
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נספח  - 1טופס בקשת תקציב ליוזמה חינוכית – שנה"ל תשע"ז -תקציב 2016
תאריך_______________:

רשות:
א .פרטים כלליים
פרטי בית הספר
.1

שםביתהספר/גן_____________________________ סמלמוסד/גן____________________

מגמה :מ"מ  /ממ"ד,שכבתגיל :גן  /יסוד  /חט"ב
סמן בעיגול

טלפון_____________פקס_____________דוא"לשלהמוסד_________________________ 
מנהלביתהספר/גננת_____________________ מספרטלפוןנייד________________________ 
דוא"ל___________________שםהמפקח/ת_______________ מס'טלפוןנייד_____________ 

 .2פרטי איש הקשר ברשות
אישהקשרברשות________________________תפקידו______________________________ 
מספרטלפוןנייד___________________דוא"ל_____________________________________ 
סמן בעיגול

 /חט"ע


פרטי היוזמה –(ניתןלצרףדפיהסברנוספיםבמידתהצורך) 

ב.

 .1נושאהיוזמה:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 .2אוכלוסיית היעד:______________________________________________________________ 

 .3פירוט היוזמה :הרציונל(ההצדקהליוזמה,עלאילוצרכיםהיאבאהלענות,מטרות,הנחתיסודוכד')
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 .4דרכי הביצוע:
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 .5הישגים מצופים :
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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ג .עלות כספית כוללת מבוקשת לביצוע היוזמה
מס'

העלות

פירוט

.1
.2
.3
.4
.5




אםהבקשההנ"להיאחלקמיוזמהנרחבת,נאלצרףפירוטעלהיוזמהועלויותיה.


_________________



תאריך



__________________

___________________

חתימת מנהל/ת בית הספר

חותמת בית הספר

  
ד .חוות דעת מנהל/ת המח' לחינוך ברשות מקומית
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

___________________
__________________
_________________ 
החינוך
אגף
/ת
מנהל
חתימת
תאריך
חותמת הרשות

  
ה .אישור תקציב-התחייבות הרשות לביצוע היוזמה(חובה)
שםהיוזמה:_________________שםביתהספר_________________הרינימאשרהשתתפותהרשותב-

______________אחוזיםמעלותהיוזמהבנושא ____________ :שםהגזברהמאשר_______________ 

___________________ 
__________________
_________________ 
תאריך
חתימה ידנית של הגזבר
חותמת הרשות

___________________ 
__________________
_________________ 
תאריך
חתימה ידנית של ראש הרשות
חותמת הרשות


החלטת ועדת ההקצאות המחוזית
סכוםההשתתפותהמאושר:_________________תאריך__________________ :
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תיעוד ומעקב אחר ביצוע היוזמה  -מפקח המוסד מתבקש לבצע
ו .חוות דעת המפקח על ביצוע היוזמה
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
  
ז .חוות דעת מנהל מח' החינוך על ביצוע היוזמה
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_________________ 



תאריך

__________________
חתימת מנהל/ת אגף החינוך

___________________ 
חותמת הרשות

  
ח .הערות ,לקחים והמלצות לעתיד של רכז השכבה
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________ ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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נספח  - 2דו"ח ביצוע תקציב יוזמה פדגוגית -תשע"ז  -רכישת ציוד  /שירותים
שנת תקציב – תשע"ז2016 -

הרשות













תאריך

שם המוסד

שם הפריט שסופק

כמות

מחיר

תקציב שאושר
ע"י משרד
החינוך

סה"כ

20460276
תקנה תקציבית מס':
________
הדיווח מתייחס להקצבה ע"ס
עבור ____________________________ :

השתתפות
הרשות

הפרטים על ביצוע הרכישה

סה"כ
תיקצוב
שם הספק

מס'
חשבונית

סה"כ

סה"כ

אישור מנהל בית הספר לקבלת הציוד

שם מנהל אגף החינוך וחתימתו
חתימה

תאריך

חתימה

תאריך

חתימה

תאריך

אישור המפקחת על בית הספר



חתימה

תאריך

חתימה

תאריך

חתימה

תאריך

שם גזבר הרשות וחתימתו

אישור גף הקצאות

נא להגיש את הדו"ח חתום במקור

תאריך
החשבונית

סכום

חותמת הרשות

