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לרשויות  האפשרות  בזאת  ניתנת  כי  מודיע  "המשרד"(  )להלן:  דיגיטלית"  "ישראל  הלאומי  המיזם  מטה   – חברתי  לשוויון  המשרד 
2019 - 2021( בתכנון,  מקומיות ולאשכולות רשויות מקומיות )כהגדרתם במבחני התמיכה( להגיש בקשות תמיכה )עבור השנים 

הקמה, שדרוג, תפעול ותחזוקה של מיזמים דיגיטליים מתקדמים ברשויות המקומיות. 
המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה בנושא התמיכה הנ"ל הוא עד ליום 28.10.2018 )כולל(. בקשה שתוגש באיחור תידחה ללא דיון.

בקשות התמיכה תוגשנה על גבי טפסי הבקשה באמצעות מערכת מרכב"ה, בחתימה דיגיטלית של מורשי החתימה על ידי כרטיס 
טפסי  את  לסרוק  יש   .https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal בכתובת  באינטרנט  התמיכות  לפורטל  כניסה  ידי  על  וזאת  חכם, 
הבקשה החתומים לפורמט PDF ולהזין אותם לפורטל התמיכות, כשהם ממולאים כראוי, כשכל המידע בהם נכון ומדויק ובצירוף 
כל המסמכים הנדרשים. במידה שהתקבלה הודעה שהכרטיס חכם אינו תקין או בכל בעיה הקשורה בגישה לפורטל התמיכות 

באינטרנט ניתן לפנות לטלפון 02-5012443.
תשומת לב כי כדי שבקשה תוגש באופן פורמלי יש ללחוץ על "הגשת בקשת התמיכה" ובסוף תהליך ההגשה לוודא כי מתקבל 
אישור על הגשת הבקשה ממערכת המרכבה. האחריות לכך שבקשת תמיכה תוגש במועד, באופן מלא ותקין חלה באופן בלעדי 

על מבקש התמיכה.
מפגש הדרכה לנציגי רשויות מקומיות ו/או אשכולות רשויות מקומיות, המעוניינים  ביום 11.10.2018 בשעה 10:00 המשרד יקיים 
בכך, במשרדי מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" בכתובת: דרך ששת הימים 30, מגדל צ'מפיון, קומה 28, בני ברק. במסגרת 
מפגש הדרכה יינתנו הסברים על התנאים למתן תמיכה ויינתן מענה לשאלות המשתתפים. יש לתאם מראש את ההגעה למפגש 
ההדרכה  למפגש  הכניסה  להשתתף.  המבקש  פרטי  עם   SC-Projects-18@mse.gov.il לדוא"ל  פנייה  באמצעות  ההדרכה 

עשויה להיות כרוכה בבידוק ביטחוני וכן יתכן כי יוגבל מספר הנציגים לגוף מבקש תמיכה בהתאם למספר הנרשמים. 
המשרד יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות החשב הכללי לעניין תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים, 

כפי שנקבעו או יקבעו, למבחני התמיכה ובהתאם לכל דין. 
לקבלת עותק של הנוסח המלא של ההזמנה להגיש בקשות תמיכה, הכוללת את מבחני התמיכה, ולכל שאלה אחרת ניתן לפנות 
למנהל תחום פרויקטים דיגיטליים במטה ישראל דיגיטלית, מר יובל זנה, בכתובת: SC-projects-18@mse.gov.il, או בטלפון 
וטפסי בקשת התמיכה מפורסמים באתר האינטרנט  כן, הנוסח המלא של ההזמנה להגיש בקשות תמיכה  072-2532010. כמו 
של המשרד בכתובת: www.mse.gov.il < תמיכות < תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מיזמים דיגיטליים מתקדמים ברשויות 
המקומיות. יתכן כי המשרד יפרסם באתר המשרד הודעות ביחס לתמיכה הנ"ל, והמעוניינים להגיש בקשת תמיכה אחראים לעקוב 

אחר הדברים באתר המשרד.
על מנת לקבל את הודעות המשרד ביחס לתמיכה הנ"ל )ככל שיהיו(, לרבות עדכונים ביחס למודעה זו, יש להירשם אצל מנהל 

.SC-projects-18@mse.gov.il :תחום פרויקטים דיגיטליים הנ"ל באמצעות שליחת בקשה בדוא"ל בכתובת
במידה ונעשתה פנייה למנהל תחום פרויקטים דיגיטליים בדוא"ל ולא התקבלה הודעה חוזרת המאשרת את קבלת הדוא"ל, יש 

לפנות למנהל תחום פרויקטים דיגיטליים בטלפון שמספרו 072-2532010 לוודא כי הדוא"ל התקבל בידיו.
מובהר כי התמיכה כפופה לאישור תקציב לנושא וככל שיאושר אין ודאות מה יהיה שיעורו.

תמיכה לשנים 2019 – 2021 ברשויות מקומיות ובאשכולות 
רשויות מקומיות בתכנון, הקמה, שדרוג, תפעול ותחזוקה של 

מיזמים דיגיטליים מתקדמים

מכרזי מש' הביטחון 
יהיו נגישים יותר 
לעסקים הקטנים

חייל, שפר כלכלתך!
ניסוי חדש בצה"ל: לומדה שפותחה בשיתוף בנק ישראל תסייע לחיילים בהתנהלות 
כלכלית נכונה √ החיילים יתוודעו בין היתר למושגים בסיסיים כמו ריבית ועמלה 

ולסוגי כרטיסי אשראי √ יקבלו טיפים לניהול תקציב ופעולות מול הבנק

צה"ל הפיץ אתמול באגף 
המודיעין לומדה שנועדה 
לסייע לחיילים בהתנהלות כלכלית 
נכונה ונבונה. מדובר בתוכנה 
הראשונה והיחידה בצה"ל שעו�

סקת בנושא פיננסי. 
התוכנה פותחה על ידי מדור טכ�

נולוגיות למידה בענף הדרכה במערך 
ההדרכה למודיעין ולסייבר, לאחר 
שהתחילה כיוזמה של חניכי תוכנית 
חבצלות. פיתוחה נעשה בשיתוף הדוק 
עם בנק ישראל, שהעביר למפתחים 
את התכנים המקצועיים הרלוונטיים.
בין היתר, באמצעות תכנים אינ�
טרקטיביים, ילמדו החיילים באמ�
צעות הלומדה להציב לעצמם מט�

רות פיננסיות ולחשב את ההוצאות 
וההכנסות שלהם. החיילים יתוודעו 
למושגים בסיסיים כמו ריבית ועמלה, 
לסוגי כרטיסי אשראי, לסוגי תש�

לום ואיך לבחור בנק, יקבלו טיפים 
לניהול תקציב, ילמדו מה הפעולות 

שאפשר לבצע בבנק, ועוד. 

"פשוטה ונגישה"
עם הפצת הלומדה, עתידים חיילי 
אגף המודיעין לעבור באמצעותה 
הדרכה שתימשך כחצי שעה עד שעה 
במסגרת ניסוי שימוש בה. בהמשך, 
אם התהליך יצליח, תוטמע התוכנה 

לכל טירוני צה"ל. 
"בזמן קצר יועבר הרבה מאוד 
ונגישה",  פשוטה  בצורה  מידע 

הסביר ראש המדור שבו פות�
חה התוכנה, רס"ן צביקה פר�
נקל, "זה השלב הנכון להע�
ביר את המידע הזה, כי בצבא 
הם כבר לא תלמידים בבית 
הספר והופכים עצמאיים יותר. 
קיבלנו מבנק ישראל חומר 

גלם יבש וחשבנו איך להפוך אותו 
לאינטרקטיבי לחיילים". 

אחראי תחום חינוך פיננסי בבנק 
ישראל, איילון בנימין, אמר: "בצבא 
אין חינוך פיננסי בתחום הבנקאות. 
פיתחנו תוכנה שעוסקת בתכנים פי�
ננסיים בסיסיים כמו ניהול תקציב 
והתנהלות מול בנק. אנחנו מדגי�
שים לחיילים לחסוך כסף ליום סג�
ריר ולחשב את ההוצאות שלהם אל 
מול ההכנסות. התכנים מאוד פר�
קטיים". לדבריו, "ברגע ששולטים 
במצב הפיננסי, קל יותר להתמודד 
בשאר תחומי החיים. צריך תמיד 
לבדוק ולשאול, לנהל משא 
ומתן ולא לקבל שום דבר 
כמובן מאליו". עוד ציין 
כי בכוונת בנק ישראל 
לפעול מול הגורמים 
בצה"ל כדי להרחיב 
את הלומדה ולהטמיע 
בקרב  פיננסי  חינוך 

כלל החיילים. 

למרות ההבטחות: 
"חיילים משוחררים 
לא מקבלים רישיון 
נהיגה לרכב כבד"

"משרד התחבורה הודיע כבר 
בחודש מאי שיאפשר מיידית 
כבד  לרכב  רישיונות  אזרוח 
לחיילים משוחררים. בפועל זה 

לא קורה". 
מועצת  מבדיקת  עולה  כך 
המובילים והמסיעים, שעתרה 
כעת למשרד התחבורה ולעו�
מד בראשו כדי שיטפל בנושא. 
גבי בן הרוש, יו"ר המועצה, עירב 
בנושא את ח"כ ענת ברקו, שפ�

עלה לקידומו והסירה הצעת חוק 
עקב התחייבות משרד התחבורה.
כפי שדיווחנו בלעדית במאי 
השנה - משרד התחבורה הסיר 
את הדרישה שמנעה הענקת רי�
שיון נהיגה אזרחי לחיילים משו�
חררים ולמילואימניקים שנהגו 
בצה"ל ברכב כבד, וחייבה אותם 
ללמוד מחדש או לעמוד בפני 
בדיקה לכשירות נפשית ופיזית. 
על ההודעה חתם שר התחבורה 

ישראל כץ. 
"המש� התחבורה:  משרד 
רד  הסדיר כבר במאי את הנו�
שא ומאפשר לשלטונות צה"ל 
להמיר רישיונות נהיגה צבאיים 
לרכב כבד לרישיונות אזרחיים".
שלומי דיאז

לילך שובל

בשורה לעסקים קטנים 
ובינוניים: מנהל הרכש 
במשרד הביטחון (מנה"ר) מקים 
דסק עסקים קטנים, שתכליתו 
לבנות ולחזק את קשרי התע�

שיות הקטנות והבינוניות עם 
משרד הביטחון ולתת מענה 

ייעודי לצורכיהם.
על פי משרד הביטחון, הדסק 
יפעל למען התרת חסמי כניסה, 
הנגשת המכרזים לאוכלוסייה 
חדשים  יצרנים  של  רחבה 
וקיימים, בדגש על אזורי עדי�
פות לאומית ופריפריה, וסיוע 
להשתלב כקבלני משנה בתע�

שיות הביטחוניות הגדולות. 
מנהל הרכש במשרד הביטחון 
(מנה"ר) הוא גוף הרכש הגדול 
בישראל. היקף הרכש שמבצע 
מנה"ר עומד בממוצע על כ�11 
מיליארד שקלים בשנה. 90% 
מהרכש נעשים מעסקים קטנים 
ובינוניים, ו�25% מתבצעים מא�
זורי עדיפות לאומית ומקווי עי�

מות. הדסק החדש יפעל בשיתוף 
עם משרד הכלכלה - מעוף ואר�

גוני המעסיקים במשק.
שירן  תעמוד  הדסק  בראש 
אברהם�כהן (35), בוגרת תואר 
ראשון בניתוח מערכות ומנהל 
עסקים ותואר שני במשפטים. 
לאברהם�כהן עשר שנות ניסיון 
בתחום הרכש, ובתפקידה האחרון 
כיהנה כמנהלת מחלקת בקרת 
אש ביחידה לרכש מרכבה ונמ"ר 

במנה"ר.
(מיל')  אל"מ  מנה"ר,  ראש 
אבי דדון, אמר: "אנו במנה"ר 
שמים לנגד עינינו את קידום 
התעשייה המקומית, בדגש על 
פריפריה וקווי עימות. לא בכדי 
אלה  מאזורים  הרכש  שיעור 
נמצא בעלייה כבר כמה שנים 
ברצף. דסק עסקים קטנים ובינו�
ניים, שהוקם, מהווה בשורה של 
ממש עבור עסקים אלו, שלהם, 
מטבע הדברים, מאפיינים וצר�

כים ייחודיים".
סגן ראש מנה"ר לתיעוש ול�

ניהול רכש, רמי אהרונוב: "הדסק 
החדש יהיה כתובת עבור ספ�

קים קטנים ובינוניים ויפעל כדי 
לסייע להם מול אגפי הרכש 

השונים במשרד".

לילך שובל

הלומדה החדשה. ידידותית למשתמש

צילום: דובר צה"ל


