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 2020 'סל מדעפעילות 'דגשים להגשת תכניות עבודה ובקשות תמיכה ל

 

לתמוך בפעילויות בלתי פורמליות שאינן חלק מתכנית מטרת הסל היא  –מטרת הסל  .1

פעילויות לא יכולות להתקיים במהלך שעות הלימודים . לכן, הלימודים של משרד החינוך

בשעות הלימודים גם אם לא יכולות להתקיים  פעילויות בתחום חוגים ובמתחם בית הספר.

 .מיקום הפעילות הוא מחוץ למתחם בית הספר

אישורי הסכומים לרשויות יאושרו במספר פעימות במהלך השנה  –אישורי תשלום  .2

למימון ביניים עד לאישור הסכומים ע"י  ךלהיערבהתאם לזמינות התקציבית. על הרשויות 

 המשרד.

 תהליך עבודה .3

 המקוונת של המשרד, בקישור:  המערכת נית עבודה דרךהגשת תכ .א

https://xforms.most.gov.il/Portal/code/index.html. 

יש צורך בחתימה של  –של מורשה חתימה על תכנית העבודה  תדיגיטליחתימה  .ב

מורשה חתימה אחד. החתימה תתבצע בתוך המערכת המקוונת של המשרד 

)חתימה שונה מהחתימה הנדרשת במערכת מרכב"ה( לאחר החתימה סטטוס 

 .תכנית העבודה יהפוך ל"התקבל"

 כנית עבודה שלא נחתמה לא תיבדק ע"י המשרד. ת

 . ים את החתימהלהקדהחתימה לעיתים לוקחת זמן ועל כן מומלץ מאוד 

 בדיקת תכנית העבודה ע"י המשרד. .ג

 במידת הצורך ידרשו תיקונים. –מתן משוב על התכנית לרשויות  .ד

 .תיקון תכנית העבודה ע"י הרשות .ה

 חתימה מחודשת על התכנית. .ו

חשבון את האישור המקצועי על ב חייקהמשרד  -אישור סופי של המשרד  .ז

 חייק משרדצפוי להינתן מימון. כמו כן ה ות המוצעות ואלו שעבורןיהפעילו

 .של שנת הפעילות הקרובה בחשבון את הצפי התקציבי

 .הגשת בקשת תמיכה במרכבה .ח

 ה"הגשת בקשת תמיכה במרכב .4

ה הרשות מתחייבת לבצע את כל הפעילויות "תמיכה למרכבהבהגשת בקשת  .א

 שהתכנית כוללת גם ללא תמיכת המשרד.

המשרד ישתדל לאשר את תכנית העבודה לפי התקציב שהוא צופה שהרשות תקבל  .ב

 מהמשרד אולם אין התחייבות לגובה התקציב שיתקבל מהמשרד. 

 לכל תכנית העבודה. אחת יש להגיש בקשת תמיכה  .ג

https://xforms.most.gov.il/Portal/code/index.html
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רשויות אך ורק לה תשלח "מרכבההודעה על פתיחת הקול קורא במערכת  .ד

 שתכניות העבודה שלהם אושרה.

 יכה אחוזי תמ .5

או שהיא מוגדרת באזור עדיפות  1-6רשות אשר אשכול החברתי כלכלי שלה בין  .א

מעלות הפעילות בתכנית העבודה. שאר הרשויות  90%לאומית רשאית לבקש עד ל

ינג' ''מצכלומר, על הרשויות לתת מעלות הפעילות.  75%רשאיות לבקש עד ל

 לתמיכת המשרד.

על הרשות להוציא כספים מחשבונה ינג'. 'ל'מצ גבייה ממשתתפים איננה נחשבת .ב

 על מנת לקבל תמיכה מהמשרד.

 דוגמאות: .ג

 דוגמא ג' דוגמא ב' דוגמא א' 
 22,222 22,222 22,222 עלות פעילות

תמיכת 
 משרד המדע

20,000 (90%) 20,000  
 (21,000מתוך  95%)

18,900  
 (21,000מתוך  90%)

רשות 
 מקומית

2,222 (10%) 1,000  
 (21,000מתוך  5%)

2,100  
 (21,000מתוך  10%)

גבייה 
 ממשתתפים

- 1,222 
)לא נכלל בבדיקת  

 האחוזים(

1,222 
)לא נכלל בבדיקת  

 האחוזים(
 לא תקין תקין 

 
 תקין

 

 אחוזי פעילויות .6

 מהעלות המבוקשת מכלל הבקשה לתחום ציוד. 30%לא ניתן לבקש יותר מ –ציוד  .א

מהעלות  40%לא ניתן לבקש יותר מ -תחרויות מקומיות, ימי שיא, יוזמות  .ב

 המבוקשת מכלל הבקשה.

חוגים, קייטנות ותחרויות בינלאומיות אינן מוגבלות באחוזים ביחס לכלל תכנית  .ג

 העבודה.
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 דוגמא: .ד

 דוגמא ב' דוגמא א' 
סה"כ סכום 

 100,000 100,000 מבוקש מהמשרד

 20,000 20,000 חוגים
 0 18,000 קייטנות

תחרויות 
 20,000 20,000 מקומיות

 ימי שיא
 10,000 20,000 

 20,000 2,000 יוזמות
 60%סה"כ  32%סה"כ  

 (20%) 20,000 (30%) 30,000 ציוד
תחרויות 

 0 0 בינלאומיות

 לא תקין תקין 
 

 

יש להדגיש תכנית עבודה ללא חוגים ו/או קייטנות תפסל מכיוון שהיא לא תעמוד  .ה

 בתנאים המפורטים בסעיפים א' וב'

 

 עילותפהגבלות והנחיות לגבי תחומי  .7

לחוג. במידה והחוג מתקיים לכמה ₪  20,000לא ניתן לבקש יותר מ –חוגים  .א

 יש להגיש כל קבוצה כחוג נפרד! תקבוצו

לקבוצה! מספר הקבוצות בקייטנה אינו ₪  6,000לא ניתן לבקש יותר מ -קייטנות  .ב

 מוגבל.

 

 

תחרויות  יוזמות ימי שיא קייטנות  חוגים 

 מקומיות

מס' 

 משתתפים

10-30 15-28 

 בקבוצה

מינימום 

200 

 20מינימום  -

כמות שעות 

 למשתתף

 15מינימום  - - 25-120 24-100

 45מינימום  משך מפגש

 דקות

-  - - - 

י"ג -א' גיל

)למעט 

 בנושא חלל(

לציבור  ח'-א'

 הרחב

 י"ג-א' -
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לצרף צרופה המפרטת את התכנים המקצועיים והתכנון  חובהלכל פעילות  –צרופה  .8

 התקציבי של הפעילות.

 KB 500עד לגודל של  PDFהצרופה תהיה קובץ מסוג  -

 יש לשים לב שהנתונים בצרופה תואמים לנתונים בפרטי הפעילות -

  יש לפרט את נושאי הפעילות )יש לפרט לגבי כל מפגש  –תכנים מקצועיים

 מה הנושא שיועבר בו( ואת הרציונל בחיבור בין המפגשים.

  יש לפרט בטבלה את החלוקה התקציבית בתוך הפעילות  –תכנון תקציבי

 )ציוד, הדרכה וכו'(.

 

בר , יגאו הקול קורא במקרה של סתירה בין המופיע במודעה זו והמופיע במבחני התמיכה

 .ובקול הקורא המופיע במבחנים

 

אין באמור במודעה זו כל התחייבות לאישור בקשת תמיכה או למתן תמיכה בסכום 

 כלשהו.

 חלוקת תמיכה בפועל כפופה לזמינות תקציבית.


