
 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 המינהל למדע ולטכנולוגיה

 

 02-5603870פקס:  02-5602195/6ירושלים טל:  2רח' דבורה הנביאה                         

 
 , ימי שיא וירידי מדעאולימפיאדותותחרויות   - קורא  קול

 
 27-06-51תקנה: 

 3549: במרכב"ה מס' קול קורא 
 9.9.13עד  15.8.13תוקף מיום: 

 2013תקציב 
 

להגשת    מוסדות חינוך ולעמותות )שהן מלכ"ר( שהן בעלים של   מיועד לרשויות קול קורא
המפורסמים באתר לתקנה עפ"י הקריטריונים   FLL תחרותקיום  להקצבה עבור בקשה 

 :הבאבקישור  המינהל
 
 

 ש"ח  FLL    - ,000000,1תחרות 
 

 תקצוב הצטיידות: .1
 

כולל  ₪  16312בסך (  ערכהב)החלק הקבוע    NXTערכה  עלות  מן המשרד ימ 1.1
בתי"ס  ב קבוצות לא יתוקצבו) המשתתפת בתחרות  חדשה לכל קבוצהמע"מ 

 . (האחרונותשלוש שנים שקיבלו הקצבה לרכישת ערכה ב
 

 :ערכת המשימהעלות  המשרד יממן   1.2
 .קבוצות לאותו בית ספר 2 עד  לקבוצה כולל מע"מ ₪  11750  

 
 חדש בית ספרלכל כולל מע"מ ₪  600בסך של  פלטה עלות  המשרד יממן 1.3

שנים ב)לא ימומנו פלטות  לבתי ספר שרכשו פלטה   בתחרות   המשתתף  מצטרף 
 .( קודמות 

 

 :תקצוב הדרכה .2
 

שעות  30יקבל  בערכת משימה 1 ו/או להצטיידות בערכהשיקבל תקצוב  בית ספרכל 
 לשעת הדרכה )כולל מע"מ(.₪ 100בעלות של  הדרכה 

 

 :קריטריונים לקבלת ההקצבה
 

 כדלקמן: תהאת בתי הספר לקבלת תקציב רעדיפות בבחי
 

קבוצות  2עד  –ה בתי הספר שהשתתפו בתחרות בשנה שעבר1 ראשונהעדיפות  .1
    בי"ס.ל

  אשכול  למ"ס של  לפי  1 בכל בית ספרחדשה שתפתח קבוצה אחת 1 שניה עדיפות   . 3
 כמפורט להלן: הרשות 

 
 

              נקודות  0   -  9-10
 נקודות     5   -   8
 נקודות   10     - 7
 נקודות   15 -     6
 נקודות   18    -  5
 נקודות  20    -  4
 נקודות  35    -  3

 נקודות  40    1-2
 

 
 התקציב. ר(: בהתאם לחלוקה שיקבל כל מוסד מהגבוה לנמוך ועד גמ3) באופן החלוקה של

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/Kriteryonim_Technologia.htm
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 ביצוע התשלום
 
 

או אישור   מהטכניון  קבלה  -יהיה רק לאחר קבלת אסמכתא   ההצטיידות  ביצוע  תשלום
ורישום בהנהלת המוכיחה רכישת הערכות    FIRST   ISRAEL  מהנהלת התחרות

 תחרות על השתתפות בתחרות בפועל.ה
 .אותם בתי ספר שנרשמו לתחרותעבור הבקשה תוגש רק 

 
 ביצוע תשלום עבור ההדרכה לאחר קבלת דוח ביצוע על ההדרכה.

 
 
 

 הערות כלליות:
הסכומים המצוינים הינם סכומים מקסימליים  לחלוקה ותלויים בכמות הבקשות  .1

 ובתקציב הנתון לנושא.
 

ה אחרת המתוקצבת מתקנ. באם תיוותר יתרה תקציבית לאחר החלוקה 1 תועבר לתחרות 2
  . לפי הצורך זו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


