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 מנהלים נכבדים 

 שלום וברכה

 תקצוב בעלויות עבור רכיבי הצטיידות לקיום  למידה מרחוק בבתי הספרהנדון: 

 

במסגרת הערכות מערכת החינוך לשנת הלימודים תשפ"א, הנפתחת באופן שונה לאור המצב 

 לבתי הספר ולתלמידים בבית. הבריאותי, פורסם קול קורא לסיוע בתשתיות הלמידה מרחוק

for-https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-  צ"ב הפרסום:מ

equipment.pdf-education-proposal/distance 

 ם להגשה בהתייחס לסעיפים השונים:מצ"ב התבחיני

 -tanceproposal/dis-for-https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call

signed.pdf-criteria-equipment-education 

 

בעלויות מוסדות החינוך מוזמנים להערך בהקדם  למענה לקול קורא על מנת לאפשר פתיחת 

 שנה בלמידה מותאמת ככל שניתן.

בכל תצורות הפתרון ישנה הגדרת השתתפות של הרשות/ הבעלות בהתאם למדד 

 . רכיבהחברתי כלכלי כפי שמצוין בפרוט בכל 

המשתנה מדד את השתתפותכם ביחס לבעלויות הפעילות מוסדות ברשויות שונות יבדקו 

 . מרשות לרשות

 

 למערכת החינוך החרדי הותאמו המענים וחשוב לפעול ולהערך בהתאם:

ומשפחות ברוכות שידם אינה משגת טלפונים ניידים כשרים לתלמידים השאלת  .1

 להלן דגשים חשובים:. (20פרק ה' עמוד ) ילדים

 רשימת  י"ב בכל סוגי הפיקוח במחוז החרדי. -תלמידים בכיתות המיועד ל

 המוסדות הזכאים

  הטיפוח של בית הספר ומספר תלמידים במוסדלפי מדד מערכתי תיעדוף 

 התבחינים  כמפורט במסמך

  מנהל המוסד יהיה אחראי לאיתור התלמידים העומדים בקריטריונים להשאלת

הטלפונים. מספר התלמידים מחושב לפי מדד הטיפוח ומספר תלמידים 

 במוסד.

 .הבעלות תפרט בהגשה את מספר הטלפונים הנדרשים לכל מוסד בנפרד 

https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/distance-education-equipment.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/distance-education-equipment.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/distance-education-equipment.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/distance-education-equipment-criteria-signed.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/distance-education-equipment-criteria-signed.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/distance-education-equipment-criteria-signed.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/phones.xlsx
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/phones.xlsx
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/phones.xlsx
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 כרטיס כוללת טלפון, ביטוח,  החבילה לתלמידSIM וחבילת תקשורת לשנה 

  רכז תקשוב שיפעיל את מערך ההשאלה לתלמידים בהלימה  במינוימותנה

 לקריטריונים הנדרשים

  במקביל להגשת הבקשה ע"י הבעלות בטופס מקווןמנהל המוסד יגיש בקשה 

  .חבילת התקשורת מפרט הטלפון ויתבצע רכש מרוכז ע"י יחידת הרכש

 ניתן לקבל את המפרט מהמחוז.מאושרת ע"י ועדת הרבנים. 

  ביצוע נוהל השאלה מסודר לתלמידים בחתימה על טופס השאלה וביצוע

 בקרה.

 לא יגבה תשלום מההורים בגין ההשאלה 

 

שידם אינה משגת ומשפחות ברוכות ילדים השאלת אמצעי קצה לתלמידים  .2

(. 13)פרק ד' עמ'  מרחוק מתבצעת בלמידה מתוקשבתבמוסדות בהם הלמידה 

 להלן דגשים חשובים:

 י"ב בכל סוגי הפיקוח במחוז החרדי שאינם  -מיועד לתלמידים בכיתות ה

מלמדים מרחוק באמצעות מרחב קולי ולא יגישו בקשה להשאלת טלפונים 

 הזכאיםלרשימת המוסדות  (1ניידים כשרים )סעיף 

 תלמידים במוסד  תיעדוף מערכתי לפי מדד הטיפוח של בית הספר ומספר

 כמפורט במסמך

  מנהל המוסד יהיה אחראי לאיתור התלמידים העומדים בקריטריונים להשאלת

אמצעי הקצה. מספר התלמידים מחושב לפי מדד הטיפוח ומספר תלמידים 

 במוסד.

 החבילה כוללת אמצעי קצה לתלמיד ועגלת טעינה לבית הספר 

  הנדרשים ומספר עגלות  הניידים את מספר המחשביםתפרט בהגשה הבעלות

 הטעינה

  במקביל להגשת הבקשה ע"י הבעלות בטופס מקווןמנהל המוסד יגיש בקשה 

 דת הרכש ייבצע רכש מרוכז ע"י יח 

 ה לתלמידים בהלימה מותנה במינוי רכז תקשוב שיפעיל את מערך ההשאל

 לקריטריונים הנדרשים

 פיתוח מקצועי מוסדי בתחום למידה מרחוק מתוקשבתמותנה ב 

 

לתוכנית התקשוב , עבור מוסדות שלא נכללו עד כה בתוכנית מוסדות חינוך הצטרפות  .3

 :להלן דגשים חשובים (.3)פרק ב' עמ'   ומלמדים בשילוב תקשוב בלמידההתקשוב 

  :אוכלוסית יעד 

 שלא נכללו עד כה בתוכנית התקשוב  בתי ספר בפיקוח רשמי ומוכש"ר

מורשים להגיש  BYODבתי ספר שהצטיידו בתוכנית . ( 2014)משנת 

המוסדות ברשימת ניתן לבדוק אם מוסדכם נכלל בקשה בקטגוריה זו. 

  המאושרים להגשה

 המשלבים למידה מתוקשבת בתחומי מהרשימה הנ"ל תי ספר ב

 הדעת. 

  מותנה במינוי רכז תקשוב שישמש כמרכז ומתאם התוכנית ולמידה מרחוק

 במוסד החינוכי

•%09הבעלות%20תפרט%20בהגשה%20את%20מספר%20המחשבים%20הניידים%20הנדרשים%20ומספר%20עגלות%20הטעינה
•%09הבעלות%20תפרט%20בהגשה%20את%20מספר%20המחשבים%20הניידים%20הנדרשים%20ומספר%20עגלות%20הטעינה
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/computers.xlsx
•%09הבעלות%20תפרט%20בהגשה%20את%20מספר%20המחשבים%20הניידים%20הנדרשים%20ומספר%20עגלות%20הטעינה
•%09הבעלות%20תפרט%20בהגשה%20את%20מספר%20המחשבים%20הניידים%20הנדרשים%20ומספר%20עגלות%20הטעינה
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/equipment.xlsx
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/equipment.xlsx
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  התחייבות מנהל להפעלת התוכנית, למינוי רכז התקשוב ולביצוע פיתוח

 הצהרת מנהל הגשת , לצוות ההוראה בנושא תקשוב ולמידה מרחוקמקצועי 

 ווןבטופס מק

  בהתאם למספר הכיתות והתקצוב הרכב הצטיידות 

 בנוסף הרכב ההצטיידות יתאים למתווה הלמידה המתוקשבת במוסד החינוכי .

במידה  (,7עמ'  2מצויין במסמך הקריטריונים )נספח על פרוט החומרה ה

מערכת שבת בויבקש מנהל המוסד לרכוש חומרה המותאמת ללמידה מתוק

ניתן , וכדו', תשתיות לתקשורת מאובטחת החרדי, כגון טאבלט כשר  החינוך

ברכש פתרונות תקשוב המשלבים חומרה,  לקבל אישור לכך בתאום מראש.

 רשיון מערכת, תוכנה ושירות, יש לקבל הצעה נפרדת לחומרה ולרשיון

 המערכת והצעה נפרדת ולתוכנה, שכן התוכנה תחושב בעלויות התפעול 

 

        (       8שדרוג ציוד תקשוב בבתי ספר הנכללים בתוכנית התקשוב )פרק ג', עמ'  .4

 להלן דגשים חשובים:

  נכללו בתוכנית התקשוב שאוכלוסית יעד: בתי ספר בפיקוח רשמי ומוכש"ר

 לרשימת המוסדות הזכאים (2017 -2014)משנת 

 שוב שישמש כמרכז ומתאם התוכנית ולמידה מרחוק מותנה במינוי רכז תק

 במוסד החינוכי

  התחייבות מנהל להפעלת התוכנית, למינוי רכז התקשוב ולביצוע פיתוח

הצהרת מנהל הגשת , מקצועי לצוות ההוראה בנושא תקשוב ולמידה מרחוק

 ווןבטופס מק

 רכב הצטיידות והתקצוב בהתאם למספר הכיתות ה 

  החינוכי. בנוסף הרכב ההצטיידות יתאים למתווה הלמידה המתוקשבת במוסד

(, במידה 7עמ'  2על פרוט החומרה המצויין במסמך הקריטריונים )נספח 

ויבקש מנהל המוסד לרכוש חומרה המותאמת ללמידה מתוקשבת במערכת 

החינוך החרדי, כגון טאבלט כשר , תשתיות לתקשורת מאובטחת וכדו', ניתן 

חומרה,  לקבל אישור לכך בתאום מראש. ברכש פתרונות תקשוב המשלבים

רשיון מערכת, תוכנה ושירות, יש לקבל הצעה נפרדת לחומרה ולרשיון 

 המערכת והצעה נפרדת ולתוכנה, שכן התוכנה תחושב בעלויות התפעול .

 

הרכש, יש  הבקשה ואישור ל מנת לאפשר ליחידה המקצועית להשלים את פעילות אישורע

 הקפיד לעמוד בתנאי הסף ולוחות הזמנים להגשת הבקשות.ל

 נא עקבו אחר הפרסומים להגשת הבקשות.

 2/9/20 אלול תש"פ י"ג מועד הגשה אחרון

                          ההגשה שה ותהליך כות ההגבמוקד התמיכה בעניין מער ניתן להעזר

 03-9298804בטלפון: 

 

 

https://nemalaplus.net/awl/AWSLogin.aspx?ReturnUrl=https://nemalaplus.net/aws/Survey.aspx?id=4937483460db&fsg=00000000-0000-0000-0000-000000000000&ctx=6
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/upgrade.xlsx
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/call-for-proposal/upgrade.xlsx
https://nemalaplus.net/awl/AWSLogin.aspx?ReturnUrl=https://nemalaplus.net/aws/Survey.aspx?id=4937483460db&fsg=00000000-0000-0000-0000-000000000000&ctx=6
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 בנוסף לקול קורא להצטיידות טכנולוגית , הוגדרו שני מענים נוספים עבור מוסדות החינוך:

לבתי ספר המלמדים מרחוק  –בעלויות הפעלת מרחב קולי המשרד השתתפות  .1

 בנושא מפורטות באמצעות מרחבים קוליים.  בקרוב יפורסמו ההנחיות 

נפרסם הנחיות  מוסדות חינוך בפורטל פרטים  . מידה מתוקשבתרכישת ספקי תוכן לל .2

 בהודעה נפרדת

 

בתכנון הפתרונות ואופני הערכות הפדגוגית ללמידה מרחוק בצוות המקצועי במחוז:  ניתן להעזר

בדוא"ל  ומפקחת הפיתוח המקצועי והתקשוב של בתי הספר המפקחים הכוללים

neomisy@education.gov.il 

 

 

 בברכה

 רות אלמליח

 החרדי מנהלת המחוזמ"מ 

 

https://mosdot.education.gov.il/content/school/teleprocessing/digital-content-tashpa
mailto:neomisy@education.gov.il

