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 כללי. א
 

 .21 -נערך להתאמת בתי הספר למאה ה משרד החינוך

לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבתי הספר תוך  ילהינו מהלך שמטרתו להוב 21-למאה ההתאמת מערכת החינוך 

 .הטמעה של  טכנולוגיית המידע 

 .נלמדים רלוונטיים למציאות המשתנהפדגוגיה חדשנית הינה שיטת הוראה ולמידה שבה התכנים והידע ה

. ( 21-מיומנויות המאה ה) 21-במקביל לידע התלמידים רוכשים מיומנויות שרלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה

שוברת מחיצות בין העולם מחוץ לבית הספר לעולם בתוך בית הספר , ההוראה מותאמת לשונות התלמידים

 . המנהליתועושה שימוש ככל שניתן בטכנולוגיה כדי לקדם את תהליכי ההוראה הן ברמה הפדגוגית והן ברמה 

 :כוללות 21-מיומנויות המאה ה

 אוריינות מידע ותקשורת .1

הכוונה בעיקר למדיה )ניתוח והערכה של מידע מסוגי מדיה שונים , יתורא -אוריינות מדיה ומידע .1.1

 (.דיגיטאלית במשמעות הכפולה של תקשורת להמונים ואמצעים לאכסון נתונים

 בכתב ובסוגי המדיה השונים, יצירה וניהול תקשורת בעל פה -מיומנויות תקשורת  .1.1

 חשיבה ופיתרון בעיות .1

 חשיבה ביקורתית ומערכתית .1.1

 ות ויצירת פתרונותזיהוי בעי .1.1

 חשיבה יצירתית וסקרנות אינטלקטואלית .1.2

 קשרים בינאישיים וניהול עצמי .2

 מיומנויות בינאישיות ועבודה שיתופית .2.1

 למידה והתנהלות עצמאית .2.1

 גמישות והסתגלות .2.2

 (. התנהגות אחראית בחברה, הצבת מטרות אישיות ועמידה בהם)אחריות אישית וחברתית  .2.3

 
יש להביא  21-גיה משמשת להטמעת פדגוגיה חדשנית ולהקניית מיומנויות המאה כדי להביא למצב בו הטכנולו

 :  למצב בו השילוב של טכנולוגיית המידע משפר בהוראה את ההיבטים הבאים

  שיפור מיומנויות המורים 

 התאמת ההוראה לשונות התלמידים 

  משוב בזמן אמת 

 רצף למידה בכיתה ובבית וחיזוק הקשר בין הבית לבית הספר 

  אדמיניסטרציה שנשענת על טכנולוגיית המידע 

 
 צמצום, התלמידים לשונות ההוראה של יותר טובה התאמה, 21-ה המאה מיומנויות רכישתמטרות התוכנית הן 

 לקדם כדי שניתן מקום בכל בטכנולוגיה ושימוש הספר בית בתוך לעולם הספר לבית מחוץ העולם בין המחיצות

 . ותהליכי ניהול פדגוגי כההער-למידה-הוראה תהליכי את

 . הספר  בבתי הפעילות את המרכז ר זה מכבר ממדריך האשכולהספ בתי למנהלי נמסר יותר מפורט מידע

בחלקה הראשון של התוכנית יש , וכפי שכבר הודיעה מנהלת המחוז וטכנולוגיה מדע מינהל מוביל התוכנית את

 . פעלהים של ההצטיידות והההשלבים הבא לקראת היערכות פעולות הספר בביתלבצע 
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כוללות בין השאר הכנת תוכנית עבודה בית ספרית שהכנתה ואישורה מהווה תנאי הכרחי , פעולות הכנה אלו

 . שלבי ההצטיידות וההפעלה: הבאים יםלקראת המעבר לשלב

 

בר לשלב לא נאשר מע ,כמפורט בהמשך, נחזור ונדגיש כי ללא השלמת פעולות ההערכות וההכנה הבית ספרית

 .ההצטיידות וההפעלה

 

על פי הודעתו  , ליישובכם אשר לגובה התקציב שהקצה משרדנובהמשך להודעה התקציבית שקבלתם זה עתה 

מימוש  אנו מפרטים בחוברת זו את דרכי,  2-11-2010ר עופר רימון מיום "של מנהל מינהל מדע וטכנולוגיה ד

 .עלביצו הטפסים ולוחות הזמנים ,הנהלים, התקציב

 

בטיח ניצול יאות לההזמן קצר והמלאכה מרובה ויש לפעול במהירות וזריזות על מנת : שימו לב 

 .א"מימושם והפעלתם עוד בשנת הלימודים תשע ,של המשאבים

 

לבתי הספר בהכנת תוכניות עבודה  ויעיויס ויעזרוהצפון הדרום  ותבמחוזצוות הפיקוח וההנחיה לתקשוב 

 .כנדרשפדגוגיות 

 

 -ויבצע את בקרת התהליך "טלדור"פעיל משרד החינוך באמצעות חברת מוקד הבקרה שמ ימשיך  ,במקביל

 . ותובקרת התהליך וההתקנמימוש הקצבה , קבלת הטפסים והעברתם למשרד החינוך לתשלום

 

ותהליכי חינוך  רת סביבהיכולנו תקווה שהתקציבים ימומשו וינוצלו כראוי לרווחת הילדים והמורים וליצ

 .רים ומגוונים יותרעשי
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  הקצבותמימוש הים הקשורים ליקרידגשים ע. ב
 
 

בבתי הספר  תקציבים למימון הצרכים הבאים הרשויות המקומיות אמצעותשלב הראשון בבכוונתנו להעמיד ב

 :שישולבו בתוכנית

 אמצעי החשכה ורמקולים, מסכים, רכישת מקרנים. 

 רכישת מחשבים ניידים למורים. 

 (קווית או אלחוטית) ימון הקמת והתקנה של רשת אינטרנט בית ספרית מ. 

  מהיר התחברות לאינטרנטמימון ל תשלום. 

 

 :"( ' שלב א" להלן )מטלות אותן יש לסיים בשלב הראשון ביצוע הלבכפוף  יאושר לביצועהתקציב 

  ת העבודה הבית ספרית וכניתאישור הגשת 

 הגשת טופס תשתיות חתום 

 תקציבת הכנת הצע 

 (הצעת תקציבהתחייבות ו, בקשת תמיכה: כולל צרוף החומר הנדרש) הקלדת החומר במרכבה 

 

אנו מבקשים לחזור ולהדגיש . 2011בפברואר  28תקפה עד לתאריך , ההרשאה התקציבית שניתנה לכם

 . י הרשות לבית הספר טעונה תוכנית עבודה מאושרת"שהכנסת הציוד ע

 

, ההתחייבות, יש להגיש בקשות תמיכה, 2011קציב מיד בראשית שנת על מנת שנוכל להפעיל את הת

 .2010נובמבר  30במשרד החינוך כמקובל וכנדרש עד ליום " מרכבה"והצעת תקציב  לתוכנת ה

ניתן לפנות " מרכבה"תמיכה או ברור פתרון בעיות בנוגע להזנה בתוכנת ה ,במידה ואתם נדרשים לסיוע

  .ט בנספח בהמשךלמוקד התמיכה של מרכבה כמפור

 

א בכוונתנו לתחום "מימושם והפעלתם עוד בשנת הלימודים תשע, על מנת להבטיח ניצול יאות של המשאבים

 . 2011בינואר  31לא יאוחר מיום את תהליך ההצטיידות בזמן ולדרוש השלמת ביצועו  

 

 ליך יועבר ביצוע המשך התה – 31/01/11עד תאריך ' רשויות אשר לא ישלימו את שלב א

 .ב "לשנת הלימודים תשע

 
פברואר  2עד ליום  שיפורט בהמשך לבדיקת מוקד הבקרה כפיעל הרשויות המקומיות להעביר דוחות ביצוע 

2011. 
 

מיד עם קבלתם ויעבירם לתשלום מוקד הבקרה יבדוק ויאשר העברת הדוחות לתשלום במשרד החינוך 

 .במשרד החינוך

 

 .בהמשךהמעידה על רכישת המחשבים כפי שיפורט  ס חשבונית מח הביצוע "לצרף לדוחובה 

 

על ידי מנהל  כם זה מכברינשלח אלשמצוינים במכתב בית ספר וגובה ההקצבה לכל  בתי הספר רשימת 

 .עופר רימון' דר וטכנולוגיה המינהל למדע
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 ובהיקפים ת יובכמו, שתוקצבו בלבד בתי הספרעבור  "מפרט ההצטיידות"הרשות חייבת לרכוש את 

 .במכתב ןצוילא יפחתו ממה שש

 

להלן ספר )אנו מצרפים את ספר הסטנדרטים והתקנים הנדרשים לביצוע ההצטיידות בקובץ נפרד 

 .ב"הרצ' בנספח א –( הסטנדרטים להצטיידות

 155/2009מכרז )לאספקת מחשבים למוסדות חינוך   את המחשבים יש לרכוש מזכייני מכרז מפעל הפיס

מאושרים ברשויות על פי חוק חובת המכרזים המחייב את מכרזים קיימים המאו /ו (שנייהתקופה 

 .הרשויות המקומיות

מהמפרטים של מכרז מפעל הפיס  בהרכב ובאיכות שלא יפחתובתצורה בכל מקרה יבוצע הרכש 

בקובץ התצורות  יםמפורטה (שנייהתקופה  155/2009מכרז )לאספקת מחשבים למוסדות חינוך 

  .המצורף בנפרד

 

ולכן יש לסיים את כל  02/02/2011תקופה שנייה הוא עד  –תוקף מכרז מפעל הפיס ש לזכור שי

 .ההליכים הנדרשים עד לתאריך זה

 

 .מדגישים כי המחירים המופיעים בחוברת הינם מחירי מקסימום חוזרים ואנו 

 

 .הצמוד למסמך זה, נפרד PDFבקובץ מצרפים העזרים וציוד אחר אנו , הציוד את מפרטי

 

כם ילבספר הסטנדרטים הנשלח אהסברים והבהרות לגבי עזרים שונים  ,המעוניינים בפרטים נוספים

תחום  ,קובץ נפרד במקביל למסמך זה וכן במסמכים הנמצאים באתר המינהל למדע וטכנולוגיהכ

 : בכתובת, מחשבים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scitech/TchumMachshevim/GafMa

chshevim/ 

 

המאפשר התקנת תוכנת  ( (school agreementהסכם מיקרוסופט לחינוךבאחריות הרשות לוודא כי 

 .מיושם לטובת המחשבים המותקנים" אופיס"חלונות וחבילת 

 

  חיבור לרשת האינטרנטלרכוש ולהתקין  חובה וכן מיגון וביטוח המחשבים הם חובה: שומת ליבכם לת

למימון ההתקנה  .ב"בספר הסטנדרטים הרצ ל פי ההיקפים והשיקולים המפורטיםבנפחים גדולים ע

 .לכל בית ספרשהוקצתה הראשונית יעדנו הסכום שצוין בהקצבה 

 

תוקצב וגם במידה  ,ח הביצוע בלבד"ההוצאות שדווחו בדו תקבל ההקצבה על פיהמקומית  רשותה

כפי שאושר בועדת , לא תאושר תמיכה מעבר לתקציב הקיים בהיקפו, בכל מקרהסכום גבוה יותר ו

 .ות של המשרדהקצבה

לאחר שלב הרכש , הקשורות להפעלת התוכנית הודעות לגבי מימון הוצאות שוטפות נוספות

 .2011במסמך נוסף שישלח בראשית שנת  ,דישלחו ויועברו בנפר ,וההתקנה

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scitech/TchumMachshevim/GafMachshevim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scitech/TchumMachshevim/GafMachshevim/
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 תהליך ביצוע ומימוש ההקצבה. ג
 

 :להלן העקרונות והשלבים השונים לביצוע הרכישה
 

  כנדרשהוכנו ת ובית ספריהתקשוב הת ותוכניכי לדאוג על הרשות  . 
 

 צפון וההדרום  מחוז את התוכנית יש להכין בסיוע ובתיאום עם מנהל בית הספר וצוות ההדרכה של

צביה שמוקלר ומפקח התקשוב במחוז הצפון מר משה ' הדרום הגב מפקחת התקשוב במחוזשל  םבניהול

 . 'חיימוביץ

 מוקד הבקרה יוודא תקינות התשתיות  .למוקד הבקרה ('נספח ג) חתום טופס תשתיות הרשות תעביר

 .בשטח
 

  על גבי נייר פירמה ודפסו טפסים אלו י .הצעת התקציבהרשות תמלא את טופסי ההקצבה והתמיכה וכן 

 . (חובה)הרשות של הרשות בחתימת הגזבר וחותמת 

 נובמבר  30של משרד החינוך לא יאוחר מיום " מרכבה"את כל אלו יש כאמור להקליד ולהזין לתוכנת ה 

 .2011ית ינואר שוזאת על מנת שנוכל להעמיד לרשותכם את התקציב המסומן כהרשאה כבר ברא 2010

 ! לכן שלב זה קריטי ביותר 2011לא נוכל לממש התקציב בשנת   "מרכבה"הקלדה ל ללא –שימו לב 

 כפי שהוגדר קודם' כל אלו משלימים את שלב א . 

  תשלח לרשות בשלב זה על ידי מוקד הבקרה' לשלב ב, ומעבר להמשך " שלב א"הודעה על השלמת. 
 

  להתאים  עליהו היא חתומה כנדרשלמוקד הבקרה כש ותעבירה( 'כמפורט בנספח ג)הרשות תגבש הזמנה

 . י משרד החינוך"ע שהוקצה לרשות  לגובה התקציב

  הצעת התקציב המקורי את מיםחשבונית מס של הספק התואח ביצוע ו"דויש להגיש  ההזמנהיחד עם . 
 

 כמפורט  המחשב  תבדרישות המינימום לתצור עמידה :את תקינות ההזמנה ומוקד הבקרה יבדקב

 . קף ניצול התקציב שהוקצבהיכן ו' ב בנספח

 לזכיין ולרשות לביצוע ההתקנה  י מוקד הבקרה יועבר אישור"במידה וההזמנה נמצאה תקינה ע  

 .לביצוע ההתקנה     

 
  או לזכיין בהתאם/יוחזר לצורך תיקון לרשות ו, לא תקיןטופס הזמנה שימצא. 

 
  02.2.2011 לתאריך להעביר את  טפסי הזמנה התקינים למוקד הבקרה עדאתם מתבקשים  

 .כמפורט בהמשך
תקופה שנייה וממילא לא ניתן יהיה להשתמש  –שימו לב ביום זה פג תוקף מכרז מפעל הפיס 

 .מיום זה ואילך, בתוצאות מכרז זה
 

 י מוקד "אישור התקנה עימי עבודה מיום מתן  21שבים תוך על הזכיין להשלים התקנת המח
 .הבקרה

   
 הציוד שסופק עומד בתנאי המינימום של משרד  ח כדי לבדוק אםבקרה יבצע בקרת שטמוקד ה

והתאמתו  ויוודא שהמערכת תקינה וקיימת תאימות בין הציוד למפרט ההזמנה המאושר, חינוךה

 .לפריסה הבית ספרית

   לאחר המצאת טפסים תקינים ועבר ממשרד החינוך לרשות המקומיתהתשלום י, כאמור קודם 

 .  ובצרוף חשבונית מסכנדרש 

 האחריות התקציבית מול ספק המחשבים והתוכנות מוטלת כולה על הרשות המקומית  . 

 במידה וימצאו ליקויים יועבר דיווח לרשות ולזכיין לצורך תיקונם. 
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  ניםבטלפו ,לרשותכם בכל שאלה והבהרהעומד מוקד הבקרה לתוכנית המחשוב: 

 077-2270114 :ובפקס   03-9298006   03--9298477      

 . 49170מיקוד  וה ופתח תק  7070. ד.ית אריה תיקר 13היצירה ' רחחברת טלדור מוקד הבקרה  : מען             

 

 תוכנות וחיבור  לרשת האינטרנטרכישת . ד
 
  2 -שלא תפחת מבמהירות יש לרכוש קו אינטרנט מהיר במיוחד ו, כרגעבמסגרת התקציב המוקצהMB 

 .ב "הסטנדרטים הרצלמעלה וכמפורט בספר   2MBולמטה 

 התקציב שמוקצה כרגע נועד למימון התקנת הקו. 

  והנחיות מתאימות לגביהן  2011יועברו בנפרד בראשית שנת  של הקו הפעלתוהתקציבים השוטפים למימון

 .ישלחו בהמשך

 על הרשות לדאוג כי בכל עמדה ועמדה תותקן חבילת האופיס הכלולה במסגרת , בכל מקרהschool 

agreement (תשתית וספק גלישה)להבטיח כל הנדרש על מנת להבטיח גלישה ברשת האינטרנט , ובנוסף, 

 .כפי שצוין קודם 

  הסכם מיקרוסופט לחינוך(school agreement) רכושהסכם זה מאפשר לכל בתי הספר המתמחשבים ל 

 .לות בהסכםשימוש בתוכנות שונות הכלו, תוכנות שונות במחירים מיוחדים בתשלום מוזל במיוחד וכן

אין צורך לרכוש תוכנות מיקרוסופט הכלולות בהסדר על פי מחירוני מכרז מפעל הפיס אלא על פי : שימו לב 

 .התנאים המוזלים במיוחד בהסדר משרד החינוך

  
  פירוט בנושא ניתן למצוא באתר משרד החינוך בכתובת   cation.gov.il/hotamwww.edu 
 
      והצפון  הדרום במחוזלקבל מצוות הפיקוח  ניתן וייעוץסיוע.   

      עם ספק הציוד על הרשות לתאם התקנתם, במידה ונרכשות תוכנות ולומדות או חיבורי אינטרנט . 

  תקיןבאופן  ופועלים שהוזמנו אכן הותקנו הפריטים במסגרת בקרת  השטח יוודא מוקד הבקרה כי כל. 

  שתיתבת יש לקחת בחשבון שבעת חיבור לרשת האינטרנט נדרש תשלום נפרד  גם עבור השימוש 

 .((Isp אינטרנטתשלום נוסף עבור גלישה ברשת באמצעות ספק  כןו( או הכבלים" בזק "חברת  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.gov.il/hotam
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 ודגשיםפירוט שלבי ביצוע . ה
 

 

 
 

 תשלח הודעה בכתב על  – 31/01/11עד תאריך ' רשויות אשר לא ישלימו את שלב אל

  .ב"ביצוע המשך התהליך לשנת הלימודים תשע העברתעצירת התקצוב ו
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 מפורטים לוחות זמנים. ו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 מוקד הבקרה
 החינוךמשרד  חוברת הנחיותהפצת 

 גובה ההקצבהוהודעות על 

 בתי ספר
טיוטת  הגשתאישור 

 תוכנית עבודה בית ספרית
 לפיקוח

 05.11.2010עד 

 מוקד הבקרה
 ביצוע בדיקת שטח על התשתיות

 30.11.10עד 

 רשויות מקומיות
ג "ע)הזמנת רכישה , (על נייר פירמה)דוח ביצוע 

אינטרנט  ה והתקנת טופס רכיש, (טופס הזמנה
 להעביר מקור למוקד הבקרהיש  –וחשבונית מס 

 .1מצוינים בסעיף יחד עם הטפסים ה

1.  
2.  
3.  

 

 מוקד הבקרה 
ס ההזמנה חתימת מוקד הבקרה על טופ

 אישור התקנהומתן 
 (ימי עבודה 21התקנה תתבצע תוך )

 

 זכיינים/ רשויות מקומיות 
רשות י ה"עבכתב  דיווח על סיום התקנה

 .למוקד הבקרהוהזכיין 
 

 מוקד הבקרה
 ביצוע בדיקת שטח לבדיקת תקינות

י מוקד "העמדות ע ואישור תקינות
 הבקרה
 מוקד הבקרה 

 תשלום למשרד החינוך העברת אישור
 

 משרד החינוך
 העברת תשלום לרשות

 

להעביר טפסים תקינים 
 למוקד הבקרה עד

02.2.2011 

 15.03.2011עד 

 05.04.2011עד 

בצמוד למתן 
אישור תקינות 

 ההתקנה

 
 מוקד הבקרה 

המשך הפעלת שלבי בקרה 
מול בתי הספר נוספים 

 . ברמה הפדגוגית
 

 יפורט במסמך נפרד בהמשך

 30.6.2011עד 

 28.02.2011עד 

 'סיום שלב א
 בתהליך כנדרש לא תוכל להתקדם' רשות אשר לא תשלים את שלב א

יש להקליד הטפסים 
עד " מרכבה"הנדרשים ל

30.11.2010  

 רשויות מקומיות
    למוקד הגשת טופס תשתיות חתום כנדרש . 1

 הבקרה
 הכנת הצעת תקציב .2
 של  "מרכבה"באתר ה ת בקשותהקלד.3

טופס לבקשת  כולל : משרד החינוך
הצעת ו ,התחייבותטופס , (מעודכן)הקצבה 
 (על נייר פירמה)תקציב 

 

 שלב א

 בשלב 

 מוקד הבקרה
 'והמשך מעבר לשלב ב' משלוח הודעה לרשות על סיום שלב א
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 שמות אנשי קשר ובעלי תפקיד בהפעלת הפרויקט : 'נספח א

 
 

שם איש 

 הקשר
 נייד E-mail פקס פוןטל תפקיד

 
 סמי קפלן

מנהל גף 
מחשבים 

 בחינוך

20-
1123055052 

20-1123062 sammyca@education.gov.il 212-1000020 

 
 רוני דיין

מנהל גף 
 יישומי מחשב

23-1011520 
 

23-1011510 Ronida@educatiaon.gov.il 212-1000261 

 צביה שמוקלר
מפקחת 

תקשוב מחוז 
 הדרום

08-6263155 
08-6263116 

 
zviasmu@education.gov.il 050-6282755 

 משה חיימוביץ
מפקח תקשוב 

 מחוז הצפון
04-9015359 04-9015357 Moshe1.ch@gmail.com 05-6289237 

 
 טלי אלבז

 

מנהלת מוקד 
 הבקרה
 טלדור

23-1010311 23-1010231 talie@taldor.co.il 212-6113211 

שלומית 
 לוין -סקיירמוב

ית תקציבא
מינהל מדע 
 וטכנולוגיה

 20-112015201 1123062 -20 shlomitya@education.gov.il  

 תמיכה טכנית
 "מרכבה"

פורטל תמיכות 
להגשת בקשות 

 במרכבה
20-125022302    

 לאה גולן
 מוקד הבקרה

 טלדור
23-1010266 
23-1010221 

266-0062552 leahs@taldor.co.il 212-1122365 

 
 

 
  שנייהתקופה  שי קשר וזכייני מפעל הפיסשמות אנ: 'נספח ב

 

e-mail שם הזכיין שם איש הקשר טלפון פקס טלפון נייד 

iki@telecode.co.il 
 

210-0302100 
 טלקוד ק'איקי ספוזני 23-6161222 23-1222502

stark@chayon.co.il 212-1332102 21-0322202 21-0322103 חיון מחשבים אלי שטרק 
 

limor@chayon.co.il  21-0011232 21-0322102 לימור קניקסברג 

hardy@matrix.co.il 212-1103121 20-1216661 08-6200303 הרדי לשם 
 מטריקס
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 טופס תשתיות-נספח ג

 
 ביצוע תשתיותטופס 

 
 

 _________________תאריך   
 לכבוד

 מוקד הבקרה

   49002תקוה  -קרית אריה פתח , 13היצירה ' רח

 077-2270114: פקס

 
 ____________:סמל מוסד___________   :שם המוסד_________    :שם הרשות

 

 ןס מוכ"וביה, התקשוב הקצבות במסגרת תכנית אשר קבל, מ"ס הר"כנדרש עבור ביה הננו לאשר כי בצענו התשתיות

 .לקליטת המחשבים

 .לאישור קיום כל התשתיות Vיש לפרט את הכיתות בהם יותקן הציוד ולסמן 

 

 

____    ________________          _______________________         _____________ 

 חותמת הרשות     חינוך            ' חתימת גזבר או מנהל מח                       שם ותפקיד         

 (    חינוך' גזבר או מנהל מח)

 

___________________ 

 חתימה+מנהל בית ספר שם

שכבה )כיתה 

 (כיתה' ומס
/ נקודת רשת 

 רשת אלחוטית

נקודות 
תקשורת 
 ייעודיות

ארון 
תקשורת 

 (מתגים/נתב)

נקודות חשמל 
/ ייעודיות למקרן
 עמדת מורה

/ שולחן 
עמדה למחשב 

 מורה/נייד

אמצעי 
 החשכה
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 'נספח ד

 1120תקציב   : 21-ציוד התאמת מערכת החינוך למאה הרכישת ל ופס הזמנה ט

 __________: ךתארי

 ________שם הזכיין

 ____________                              שם המוסד____________                    שם הרשות

    ___________                    _סמל מוסד

 ______________טלפון איש קשר________         ___שם איש קשר ברשות

 _______________פקס איש קשר

  מ "כולל מע כ"סה מחיר כמות  תאור הפריט  'מס

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

   מ"כ כולל מע"סה 

   תקציב משרד בחינוך

   מול ההקצבה( גרעון )יתרה 

 

     _______________   _____________            _______________ 

 גזבר הרשות    חתימת ראש רשות           מנהל מחלקת חינוך             

 שם וחתימה שם וחתימה                              שם וחתימה

 

_______________                ___________           ___________ 

 חתימת הספק                   חותמת מוקד הבקרה        תאריך הזמנה       
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 קו אינטרנט מהירטופס דיווח על רכישת 

 

 

 

 :תאריך   

   לכבוד
  מוקד הבקרה

 אריהרית ק, 13היצירה ' רח
 49170מיקוד  7070ד .ת

 

  והופתח תק

  077-2270114 :פקס
 

 
 

'מס בית ספרשם   ט סוג קו אינטרנ סמל בית ספר 
 ומהירותו 

עלות הקו כ "סה
מ"כולל מע  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

   כ"סה

 
 .____________.ב חשבוניות מס"רצ

 
 
 
 

 _________                         _____________                  ______________ 
  גזבר הרשות/ ראש   תחותמת הרשו                                  תאריך   
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 לכלל בתי המוסדות ברשות ח מרכז"דו – 1120הצעת תקציב לשנת 
 (יש להדפיס על נייר לוגו של הרשות המקומית בלבד)

 

 ___________ שם המוסד ________________  שם הרשות  

 

 __________סמל מוסד 

 : הוצאות 
 

 הערות (מ"ל מעכול) כ תקציב"סה סמל בית ספר שם בית ספר

    

    

    

    

  :כללי לרשות   כ"סה
 

 ₪  

 
 :הכנסות 

 
    משרד החינוך 

    השתתפות הרשות

לציין )מקורות אחרים 
 ( :איזה

   

    :  כללי לרשות כ"סה

 
 

  ____________שם איש הקשר ברשות ותפקידו 
 

  ____________טלפון ' מס
 

 E-MAILֹֹ___________________ _____________  טלפון נייד ' מס
 

 ___________חותמת הרשות ___________      שם גזבר הרשות וחתימתו
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 1120  לשנתמרכז לרשות וח ביצוע  ד
 (תיש להדפיס על נייר לוגו של הרשות המקומי)

 
 

 ______________  שם המוסד______________   שם הרשות
 

 ______________סמל מוסד 
 
 
 .מלא את הטורים בהצעת התקציב בדיוק כפי שפורטו בהצעת התקציב המקוריתיש ל

 
 הוצאות 

 
 ביצוע בפועל  הצעת תקציבמחיר  סמל בית ספר שם בית ספר

    

    
    
    
    
    
    
    

    :כ כללי"סה

 
 הכנסות

 
    **משרד החינוך 

    השתתפות הרשות

לציין )מקורות אחרים 
 :( איזה

                    ₪  

  ₪                     : כ "סה

 
 :          התחייבות משרד החינוך שטרם שולמה 

 
  ____________שם איש הקשר ברשות ותפקידו 

 
  ____________טלפון ' מס

 
 E-MAILֹֹ___________________ _____________  טלפון נייד ' מס

 
 ___________חותמת הרשות _______     ____ שם גזבר הרשות וחתימתו
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 ________טפסים להגשת בקשה להקצבה לשנת 
 

 ______________________שם הרשות 

 

 ________________תאריך מילוי הטופס

 

 

 

 

 רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה

 

 .חובה להקפיד על מילוי כל הסעיפים בטופס הבקשה ולצרף את כל הנספחים המפורטים

 

  מפורט לפי מקורות ההכנסה ופירוט העלויות , תקציב הפרויקט מאושר או הצעת תקציב 

 .י הגזבר"חתום ע, ('מתקנים וכו, שכר)בפרויקט        

 (.יוגש לוועדת הקצבות)תוך פירוט מרכיבי הסכום המבוקש , מכתב הנמקה לבקשה 

 ח ביצוע חודשים ינואר "יקט זה יוגש דובפרו, וקצבה בשנה קודמתבמידה והרשות ת–  

 .דצמבר שנה קודמת –צפי לחודשים נובמבר + אוקטובר שנה קודמת     

 ח ביצוע סופי בגין שנה "יש להגיש דו, במידה והבקשה תוגש אחרי חודש מרץ בשנה מבוקשת    

 .קודמת     

  כאשר ההקצבה המבוקשת מיועדת לרכישת מקרקעין או מבנה או להקמת מבנה-  

 :יצורפו לבקשה לפי העניין       

 חכירה או זכות אחרת במקרקעין, נסח רישום או הוכחות בעלות.  

 

 פירוט שעבודים המוטלים על המקרקעין.  

 

 הערכת שמאי מוסמך בנוגע לערך הרכישה כאשר מדובר ברכישת מקרקעין או מבנה.  

 הערכת מהנדס על עלות הבניין כאשר מדובר בהקמת מבנה     . 

 

 :י"נבדקה ואושרה עהבקשה 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 חותמת התקבל ביחידה

 _______________: יחידה מקצועית

 ____________________: שם מלא

 _____________________: חתימה
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 ________________שם הרשות 

 _____________: תאריך מילוי הטופס

 _______________: תאריך       טופס לבקשת להקצבה(   1טופס )

 

 ___________________________בקשה להקצבה לשנת הכספים   

 
 __________________________שם היחידה  

 
 ____________תקנה 

 
 _______________________________נושא ההקצבה 

 

 :י המשרד בשנים"י המשרד             נתמך ע"לא נתמך בשנים קודמות ע       

 

 טלפונים מיקוד 

 :הכתובת הרשמית המלאה של הרשות

 

 

  

 
פעולות או פרויקטים עבורם 

 )*(מתבקשת ההקצבה
 כ תקציב השנה"סה

 
 (ח"ש)הסכומים בשלבים 

 
תמיכה ממשרדי ממשלה  

 :אחרים
                                   ₪ 

 בטיפול מובטח 

 :מקורות עצמאיים 
 ח"ש

  

גבייה ממשתתפים  
 :פירוט

 ח"ש

  

 :התמיכה המבוקשת 
 ח"ש

  

 :                                           כ"סה 
 ח"ש

  

 כ"סה כ"סה  
 

 .יש לצרף הצעת תקציב מפורטת* 
 כי כל האמור לעיל נכון לפי מידת ידיעתנו , אנו החתומים מטה מצהירים בזאת

 .ואמונתנו
 

________________________                      _______________________ 
 שם ראש הרשות                                                        חתימתו    

 
    _____________________                  ________________________ 

 חתימתו             שם גזבר הרשות    
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 ________________שם הרשות 

 התחייבות
 לכבוד

 משרד החינוך
 

 מתחייבים בשמו _________________________  ,אנו מורשי החתימה של  
 שם הרשות                                                          

 :בקשר לכל סכום שיוענק לנו כהקצבה, לקיים את כל ההתניות שלהלן
 
 עבורן נתנה ההקצבה ורק לצורך , לצורך ביצוע הפעולות, כאמור, נשתמש בכל הסכום .1

 .זה    
 
 "  להוצאות שוטפות"לרבות , לא נעביר מכספי ההקצבה סכומים למפלגה או לסיעה. א. 2

 כשמשמעותם וכהוראתם של מונחים  -של הסיעה " להוצאות בחירות"של הסיעה או          
 .1973 -ג "התשל, אלא בחוק מימון מפלגות         

 
 כמשמעותה בחוק  -בקשר עם תעמולת בחירות , לא נעשה שימוש בכספי הקצבה. ב    

 .1959 -ט "התשי, (צרכי תעמולה)הבחירות         
 

 באירועים , במודעות -במישרין או בעקיפין  -ו סיעה לא נכלול שמה של מפלגה א. ג    
 .ובפעילויות או בפרסומים שאנחנו נפרסם        

 
  .נשתמש בסכום ההקצבה על פי כללי המכרזים המחויבים להתקיים ברשות. ד    
 
 שנגיש לכם ולפי דרישת , חות פעולה וחשבונות"סכומי ההקצבה ישולמו על יסוד דו. א. 3

 .גם חשבוניות מס על סכומים ששילמנו -שרד המ         
 

 , נמציא לכם במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בהקצבה. ב    
 .ידכם-במועדים ובמתכונת שיקבעו על        

 
 נאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר בכל עת סבירה במשרדנו ובמתקננו . 4

 .ות שלנוולעיין בספרי החשבונ     
 
 כפי שתקבע מזמן לזמן ותיוודע  -ייעול וחיסכון , נפעל לפי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר. 5

 .לנו על ידי המשרד    
 
 להקטין או לעכב את תשלום התמיכה החל בתאריך שתקבעו , תהיו רשאים להפסיק. 6

 :במקרים כדלקמן, בהודעה בכתב    
 

 או אם אין אנו מקיימים , או חלקן כיאות, הפעולותאם לדעתכם אין אנו עושים את . א    
 כאמור בכתב ההתחייבות זה בקשר למתן  -או ההתחייבויות , את כל התנאים       
 .ההקצבה       

 
 .אם תקציב משרדכם הופחת עקב מדיניות כלכלית. ב     

 
 .אם לא נעביר לכם את המסמכים כנדרש. ג      

 
 כשהיא צמודה למדד המחירים , משרד את יתרת ההקצבההננו מתחייבים להחזיר ל. 7

 :במקרים הבאים, בתוספת ריבית מקובלת -ועל פי דרישת המשרד , לצרכן    
   
 

 .שההקצבה לא שימשה למטרה שלשמה ניתנה. א     
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 מיד עם דרישת  -בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה , של עשיית מעשה או מחדל. ב    

 .כםמשרד         
 

 .יתברר כי שולמה לרשות הקצבה ביתר. ג     
 

 .יתברר כי הרשות לא עמד בתנאים לקבלת הקצבה. ד    
 
 וכן תיקון מסמכי היסוד שלנו יחולו , כל ההוצאות בקשר עם עריכת התחייבות זו. 8

 .עלינו    
 
 

 .כתב התחייבות זה אינו חייב בביול
 
 
 
 
 

__________________ 
 ךתארי          

 
 
 
 

       _______________      _______________     __________________________ 
 ראש הרשות                חתימה.                             ז.ת' שם                                מס

 
       _______________      _______________     __________________________        

 גזבר הרשות                  חתימה.                     ז.ת' שם                                     מס
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 'נספח ה
 ריכוז טפסים נדרשים 

 
 

נמען למשלוח  שם הטופס

 הטפסים

 הנחיות למילוי הטפסים

 

 בכל כיתהלפרט קיום תשתיות יש למלא טופס למוסד ו* מוקד הבקרה טופס תשתיות 

 בה יותקן הציוד

  טופס לבקשת

 הקצבה

 טופס התחייבות 

 הצעת תקציב 

 

 מרכבה

 מוקד הבקרה

 .יש לסרוק למרכבה ולהעביר מקור למוקד הבקרה*

 .הרשותציב תוגש מקור על נייר פירמה של התק הצעת*

 .לא ניתן לבצע מחיקות בטיפקס בטפסים*

 .הרשותמת בכל הטפסים יש להוסיף את חות*

 

 ביצוע ח"דו 

 

 . הרשותיוגש מקור על נייר פירמה של ח הביצוע "דו* מוקד הבקרה

 .לא ניתן לבצע מחיקות בטיפקס בטפסים*

 .הרשותבכל הטפסים יש להוסיף את חותמת *

 טופס הזמנת 

 מחשבים      

 . העמודות בטבלה כליש למלא את *  מוקד הבקרה

 וחותמת הרשות הגזבר, חתימת מנהל מחלקת חינוך* 

 חתימת וחותמת הזכיין* 

 .יש לציין מספר פקס ופלאפון של איש הקשר* 

  תקנת קו הטופס

 אינטרנט מהיר

 .הספקהעמודות בטבלה כולל שם  כלמילוי *  מוקד הבקרה

 .גזבר הרשות וחותמת הרשותו, ס"חתימות מנהל ביה* 

 .צירוף חוזה התקשרות עם ספק האינטרנט*

 משרד החינוך  ובה הצגה למיועדת ל חשבונית מס*  הבקרהמוקד  חשבונית מס

  .עמדות שקיבלו' מפורטים שם המוסד מס

לא ניתן יהיה להעביר את הטפסים  חשבונית המס ללא 

 .הנדרשים למשרד החינוך
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