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 מעבר לניהול עצמי - מסמך הבנות
 
 

 מבוא .1

משרד החינוך )להלן: 'המשרד'( פועל  1/3/311ממשלה מיום הבהתאם להחלטת  .א

הרשמיים בחינוך הרגיל )להלן:'בתי ספר'( להעביר את כלל בתיה"ס היסודיים 

 לניהול עצמי, החל משנה"ל תשע"ב ועד שנה"ל תשע"ה.

רד החינוך מנהלת בתי ספר בניהול משמינהל הפדגוגי בלצורך העניין, הוקמה ב .ב

  .)להלן: 'המנהלת'(עצמי 

להעביר את מוקד קבלת ההחלטות לבית הספר  נועד העצמי לניהול המעבר .ג

של ביה"ס, על מנת  כלכליתהו ניהוליתה, פדגוגיתה ולהגדיל את המרחב והסמכות

, הלימודית רווחתם להבטחת מיטבי מענה ומתן התלמידים הישגי העלאת אפשרל

את  יםהעצבנוסף, המעבר לניהול עצמי נועד ל. התלמידים של והחברתית גשיתהר

לחזק  ,ס"בתיה של והלמידה הניהול תרבות להשביח את ,המורים וצוות המנהל

 ,(אחריותיות) ולתוצאות לתפוקות הספר בתי של והמחויבות האחריות את

 נוךהחי לקידום והפועלים המעורבים השותפים מעגל להרחיב את, ולבסוף

 .ס"יהבב

 לקדם את מעבר בתי הספר לניהול עצמי ובחרוהרשות המקומית משרד החינוך  .ד

 ._____)להלן: 'הרשות'( החל משנה"ל ברשות המקומית _______________

 

 

 כללי .2

)להלן: 'שנת הכניסה'(  _____המשרד והרשות מסכימים בזאת להעביר בשנה"ל  .א

ניהול עצמי בהתאם לכללים  את בתי הספר המפורטים בנספח א', למתכונת של

 וההוראות המפורטים במסמך זה. 

ככל שאושר באופן חריג על העברת בתיה"ס ברשות למתכונת של ניהול מוסכם כי  .ב

למסמך זה,  1יתר בתי הספר ברשות, המפורטים בנספח אעצמי בשתי פעימות, 

כן, -כמו .שנת הכניסהשלאחר לו מעבר לניהול עצמי לא יאוחר משנת הלימודים חי

בית ספר נוסף שיפתח בתחומי הרשות יתנהל במתכונת של ניהול עצמי מוסכם כי 

 .1'ו3או א 'מיום הקמתו גם אם איננו מפורט בנספח א

 זה הם: מסמךהנספחים ל .ג

 .בשנת הכניסה ניהול עצמיאשר יעברו ל ברשות רשימת בתי הספר –נספח א' 

בשנה"ל שלאחר שנת עצמי רשימת בתי הספר ברשות אשר יעברו לניהול  -1'נספח א

 הכניסה.
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 בית ספר בניהול עצמי.להעברה לאחריות התחומי  פירוט –נספח ב' 

 .בי"ס בניהול עצמיב נהלים לניהול כספים –' גנספח 

 .לבי"ס בניהול עצמי יםסטנדרטי יםכספי ותמתכונת דו"ח  –ד' נספח 

בניהול  בתי"סבדבר הסכומים שהעבירה ל הרשות המקומיתהצהרת  –ה' נספח 

 .עצמי

 .לבי"ס בניהול עצמי סקר בקרה פנימיתפורמט  –ו' נספח 

 .הבית ספרית הלוומה הועדהעקרונות  –ז' נספח 

 .בתשע"ב ניהול עצמילבתי הספר בשל משרד החינוך תקצוב  מודל –נספח ח' 

 .בניהול עצמי ספר בתי תקציב –רשותי פורמט אישור  –נספח ט' 

אחד הנספחים, יגברו  זה לבין הוראות מסמךבמקרה של סתירה בין הוראות  .ד

 על ההוראות הכלולות בנספחים. הוראות המסמך

מועד העברת הכספים לבתי  .משנה"ל ______החל מסמך ההבנות יהיה בתוקף  .ה

בוטל לא תוקפם של ההבנות יעמוד בתוקפו כל עוד הספר יהיה מיום _______. 

 להלן.  11, בהתאם למפורט בסעיף ההסכם

 

   רשותי ליםנה ספר .3

בשיתוף מנהלי בתי לבתי הספר בניהול עצמי,  רשותי נהלים ספרתגבש הרשות  .א

כללים ונהלי עבודה עקרונות, המפרטת , והמפקחים הכוללים על בתי הספר הספר

הרשות המקומית עם בתי הספר ובהתנהלות בתי הספר עם הרשות  בהתנהלות

 ,רשות, המשרד ובתי הספרהמקומית, במסגרת מודל בתי הספר בניהול העצמי. ה

 . כללים ונהלים אלו בבתי הספרעקרונות, טמיע לה ודאגי

, לרבות היה בהלימה לכללים ולהוראות המפורטים במסמך זהיהנהלים  ספר .ב

ככל שההרחבה  להרחיב ולפרט הוראות וכללים נוספיםהרשות רשאית הנספחים. 

מסמך זה ו3או ה מבטלת או סותרת את הכללים או ההוראות המפורטים באינ

 בנספחיו.

 כלול, לכל הפחות, את הדברים הבאים )במשולב או בנפרד(:יהנהלים  ספר .ג

  פדגוגי המפרט את התפיסה החינוכית, הנחות היסוד ועקרונות  –חלק ארגוני

 העבודה במתכונת בתי ספר בניהול עצמי.

 פירוט עקרונות ונהלים לניהול כספים בבתי"ס בניהול עצמי, בהלימה למפורט 

 בנספח ג' למסמך ההבנות.

 חסי העבודה והתקשורת בין בתיה"ס פירוט עקרונות ונהלים המעגנים את י 

מימוש תחומי האחריות של צדדים ולי העיגון יחסלומית לרשות המק

 ה"ס.בתי
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 על ידי הרשות המקומית תקציב בית ספריאישור והקצאת  .4

, ניהול עצמיביה"ס שתקציב נפרד וייעודי עבור כל אחד מבתותקצה  תאשרהרשות 

  בהתאם לאמור להלן:

-ומסתיימת ב 1.1תקציב שנתי רשותי מקביל לשנה קלנדרית, אשר מתחילה ביום  .א

 )להלן: תקציב שנתי רשותי(. 1.13/

)המתבצע בתום השנה הקלנדרית  הרשותיהשנתי במסגרת אישור התקציב  .ב

 אחד מבתישנתי קלנדרי עבור כל תקציב סה"כ המקומית הקודמת( תאשר הרשות 

תקציבי , המבוסס על (1.13/ומסתיים ביום  1.1)מתחיל ביום  שבניהול עצמי ספרה

 .' להלןגבסעיף בתי הספר המפורטים כאמור 

 ייםתקציביאשרו  מחלקת החינוך, גזבר הרשות וראש הרשות המקומיתאגף3מנהל  .ג

בהלימה ל'פורמט אישור , הספר בניהול עצמילבתי  יםמפורט רשותיים יםשנתי

 , המצורף כנספח ט'. 'תקציב בתי ספר בניהול עצמי – שותיר

  :, את הדברים הבאיםיכלול, בין היתרהמבנה המפורט 

  הספר המועברים לניהול בתי תחומי האחריותפירוט.  

 לפי קריטריון )לפי תלמיד או אחריות עבור כל תחום  פתח הקצאת התקציבמ

 בתי בין בהקצאה ונותש לקביעתנוספים לרבות קריטריונים , אחר(שקוף 

נתוני  פי על ,והתקציב המשתמע עבור כל תחום אחריות ,(ככל שישנם) הספר

כל אשר יועבר לחשבון הניהול העצמי של , האישור במועד הידועים הספר בתי

 .ספר )להלן: 'סל התלמיד בית ספרי'(בית 

  פירוט תחומי האחריות שממשיכים להיות מנוהלים באמצעות הרשות

ור כל תחום אחריות כאמור, והתקציב עבהרשותי מפתח ההקצאה  ,המקומית

 הספר נתוני בתי פי על עבור כל תחום אחריותלכל בית ספר המשתמע 

 .האישור במועד הידועים

מובהר כי סעיף זה יכלול גם את תקני העסקת עובדים המועסקים בביה"ס 

ויות באמצעות הרשות המקומית, כגון: שרתים, מזכירים ועוד, ואת על

 העסקתם בפועל.

 אשר כולל את התקציב שעובר לחשבון  ספרי' סה"כ 'סל התלמיד הבית(

וסה"כ 'התקציב הבית ספרי' )אשר כולל הן את  הניהול העצמי של ביה"ס(

תקציב תחומי את בית הספר והן חשבון ל תחומי האחריות שעובריםתקציב 

  .ית(האחריות שממשיכים להיות מנוהלים באמצעות הרשות המקומ

  הספר בתיל הכספיתמועדי ההעברה. 

 הספר תיבכל ל ובמלוא ועברי , כאמור לעיל,השנתי לבתי הספרהמפורט התקציב  .ד

  .שאושר לאחר
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 1.1תקציב שנתי לבית ספר מקביל לשנת לימודים מלאה, אשר מתחילה ביום  .ה

 )להלן: תקציב שנתי בית ספרי(. 1.3/ומסתיימת ביום 

בכדי לגבש תקציב שנתי בית ספרי  השנתי הרשותי התקציבבית הספר יתבסס על  .ו

עבור שנת הלימודים שלאחר מכן. כלומר, בית הספר יניח כי התקציב המאושר 

דצמבר של שנת הלימודים הבאה,  –החל מינואר, ואשר תקף גם לחודשים אוגוסט 

יהיה תקף גם לחודשים ינואר עד יולי של שנת הלימודים הבאה, ויבנה על סמך 

 יב שנתי בית ספרי לשנת הלימודים הבאה.זאת תקצ

בנוסף, בית הספר יסתמך על התקציב השנתי הרשותי המאושר החל מינואר, בכדי 

 לעדכן את התקציב הבית ספרי של שנת הלימודים הנוכחית )ינואר עד יולי(.

מודגש כי בגיבוש התקציב הרשותי השנתי לבתי הספר, יש לקחת בחשבון שינויים  .ז

בין שנות לימודים החלות באותה שנת כספים. שינויים אלה  במס' התלמידים

משפיעים הן על תקצוב משרד החינוך פר תלמיד והן על חלקה של הרשות 

 המקומית בתקצוב בתי הספר פר תלמיד.  

באישור מנהל מחלקת יעשה ת, ת התקציב, במהלך שנב'סל התלמיד' הפחתהכל  .ח

 . מנהל ביה"סו ח הכוללהפיקועם  בסיכום, החינוך, הגזבר וראש העיר

 

 ה"סקביעה והעברה של התקציב הבית ספרי, 'סל התלמיד' ותחומי האחריות לבתי .5

 דל התקצוב לבתי ספר בניהול עצמי, מעודכןשנה המשרד יפרסם את מובכל  .א

 את, בין היתר, את הדברים הבאים: מפרטאשר , 1לעלויות השכר המעודכנות

  התקציב המינימאלי המועברהכולל את ', מינימאליגובה 'סל תלמיד 

 עבור תחומי אחריות המועברים לבתיה"ס. לחשבונות בתי הספר

 ' את 'סל התלמיד המינימאלי'הן כולל ה', תקציב בית ספרי מינימאליגובה 

תחומי האחריות שהרשות תמשיך לנהל תקציב את ן וה ,כאמור לעיל

  .(2ומיתהמק ם המועסקים בביה"ס באמצעות הרשותעובדיבאמצעותה )כגון 

 בפרמטרים הללו השתתפות המשרד והשתתפות הרשות המקומית . 

 .בתשע"שנה"ל מודל התקצוב לבתי"ס בניהול עצמי לנספח ח' כדוגמא ל מצ"ב

מינימאלי השנתי הסכום הבית הספר בניהול עצמי לא יפחת מהשנתי להתקציב  .ב

מוכפל במספר ס בניהול עצמי נקבע במודל התקצוב לבתיה"לתלמיד, אשר 

. מתוך תקציב זה, )להלן: 'תקציב בית ספרי מינימאלי'( התלמידים בבית הספר

מ'סל לא יפחת  של בית הספר הניהול העצמי ןיועבר לחשבושהשנתי תקציב ה

                                                           
הואיל וחלק מרכיבי סל התלמיד שמועברים ממשרד החינוך אל הרשויות המקומיות צמודים לעלות השכר, הרי  1

  יב שיועבר בפועל ע"י המשרד יעודכן בהתאמה.שהתקצ
 המועסקות באמצעות הרשות.אך למעט סייעות  באמצעות הרשות המועסקים שרתים, מזכירים, עובדי נקיון 2
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מוכפל  נקבע במודל התקצוב לבתיה"ס בניהול עצמיש 'מינימאליה התלמיד

הכל בכפוף ו, )להלן: 'סל תלמיד מינימאלי'( במספר התלמידים באותו בית ספר

 להלן.  קטן ד'לאמור בסעיף 

סך כל התלמידים הלומדים בביה"ס,  –מובהר לעניין זה כי 'מספר התלמידים' 

 לרבות תלמידי כיתות לחינוך מיוחד ותלמידי הגן בחטיבות צעירות.

הרשות תגבש רשימת תחומי אחריות שאותם תעביר לבית הספר, אשר יכללו, בין  .ג

ובה להעבירן לביה"ס כמפורט בנספח ב', וככל אחריות אשר ח, תחומי היתר

, הרשות תגבש את כן-כמושתחומי אחריות אלו רלוונטיים לבית הספר המסוים. 

מתוך בין היתר, רשימת תחומי האחריות שאותם תמשיך לנהל באמצעותה, 

 רשימת תחומי האחריות שאין חובה להעבירן לבתיה"ס כמפורט בנספח ב'.

 הבאים: לכל אחד מבתיה"ס את הסכומיםתעביר שות מסגרת "סל התלמיד", הרב .ד

 , הספר בניהול עצמי עבור בתי המועברים על ידי משרד החינוך הסכומים .1

שלהלן )אגרת חומרים ושכפול,  ה' /1-ד' ו /1, א'/1קטנים המפורטים בסעיפים 

 ניהול עצמי(.  פדגוגית ותוספת  סיוע ניהול עצמי

 :הסכומים הבאיםמבין  בוהמהגתקציב ממקורותיה, אשר לא יפחת  .3

  כפי ) 'סל התלמיד המינימאלי'כך שיועבר לבתיה"ס ל הנדרשההשלמה סכום

(. כלומר, ההפרש בין הסכום המפורט בסעיף א' שנקבע במודל התקצוב

, מוכפל במס' התלמידים המתעדכן מדי לעיל, לבין סל התלמיד המינימאלי

 .שנה

  ערב פר תלמיד,  ,ורותיהממקסכום התקציב שהקצתה הרשות לבתיה"ס סך

שבכוונתה להעביר המעבר לניהול עצמי, עבור אותם תחומי אחריות 

, מוכפל במס' התלמידים המתעדכן לעיל קטן ג' כאמור בסעיף לבתיה"ס,

 .מדי שנה

יכולה להעביר גם את התקציב הדרוש לצורך העסקת עובדי מינהל הרשות  .ה

תקציב המועבר עבורם על ידי יהול העצמי, ובכלל זה את ההנ ושירותים לחשבון

לחילופין, הרשות תוכל ג' שלהלן. /1-ו ב'/1משרד החינוך, כמפורט בסעיפים  

לשלם את עלויות ההעסקה מתקציב בית הספר ברשות מבלי להעביר את עלויות 

  ההעסקה לחשבון הניהול העצמי.

על, דים אלו, כאמור לעיל, הינה עלות ההעסקה בפומובהר כי עלות העסקת עוב* 

כפי שמתקיימת ברשות המקומית. ככל שהרשות מעבירה את עלויות ההעסקה 

 לחשבון הניהול העצמי של בית הספר עליה להעביר את עלויות ההעסקה בפועל.

תקצוב תוספת  מביא מודל התקצוב של משרה"ח במעבר לניהול עצמיככל ששינוי  .ו

וספת זו , על הרשות להשתמש בתבתחום שרתים ומזכירות ברמה הרשותית

נת של תוספת נוספת ל'סל התלמיד', לתקצוב נוסף של בתיה"ס, בין אם במתכו
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ובין אם בתוספת לכוח האדם המועסק בבתי  ,תיקרא 'תוספת רמת שירות'אשר 

 הספר באמצעות הרשות המקומית. 

הן עבור תחומי ס שבתחומה, לקבוע סל תלמיד דיפרנציאלי לבתיה"הרשות יכולה  .ז

 התלמיד סלסה"כ ככל שהן עבור סה"כ סל התלמיד, וזאת אחריות ספציפיים ו

 . מסל התלמיד המינימאליאינו נופל  נמוך ביותרה

ככל שייקבע סל תלמיד דיפרציאלי עליו להיות על פי פרמטרים שקופים, מובהר כי 

לידי ביטוי ב'פורמט האישור הרשותי לתקציבי בתי  ויבוא, אשר שוויוניים וסבירים

 פרמטרים האפשריים:. בין יתר ההספר'

  (., היקף השטח, גודל המבנהמספר כיתות, גודל ביה"ס )מספר תלמידים 

 כלכלי של בתיה"ס )לפי מדד טיפוח(. - מצב חברתי 

 מצב המבנה3 מבנים מפוזרים3גיל המבנה ועודמבנה ביה"ס : 

 .מספר כיתות3 תלמידים בחינוך מיוחד 

 .)היקף הפעילות בביה"ס )כגון: בי"ס ביוח"א 

ערב הכניסה לניהול עצמי, בהתאם לאמור לעיל, התלמיד הרשותי שיגובש סל  .ח

טרם כניסת בית הספר לניהול יועבר ויאושר על ידי מנהלת בתי"ס בניהול עצמי, 

אישור סל התלמיד הרשותי על ידי המנהלת ימנע  –שנת הכניסה. אי ב עצמי

 שלהלן.  11יף העברת תקציב משרד החינוך לבתי הספר בניהול עצמי, כמפורט בסע

 םאשר אינ תחומי אחריות נוספיםידה והרשות תרצה להעביר לבית הספר במ .ט

על כך  ליידע לעשות זאת בהסכמה עם מנהלי בתי הספר ובנספח ב', עליה  יםכלול

 . גם את הפיקוח הכולל

באופן שוטף, ועל פי מועדים הניהול העצמי בון הרשות תעביר את סל התלמיד לחש .י

מנהלי בתיה"ס והפיקוח הכולל )אחת לחודש,  אשר יוגדרו עם קבועים ומוסכמים

 .גם המועד האחרון בחודש להעברת הכספיםמראש (. יוגדר אחת לחודשיים וכו'.

  .סל התלמיד יועבר במלואו לבית הספר ללא קיזוזים .יא

ביה"ס ככל ש .תקציב סל התלמיד הינו מרחב כלכלי לשיקול דעתו של בית הספר

המסופקים על ידי הרשות המקומית מתוך תקציבי סל  מבקש לצרוך שירותים

לאחר העברת סל קרי,  .תהתחשבנות בין בית הספר לרשו התלמיד, תבוצע

ולשלם  וכל לצרוך שירותים מהרשות המקומיתיהוא בית הספר חשבון להתלמיד 

לצורך כך, תידרש הרשות במקרים מסוימים  .הניהול העצמימחשבון לרשות 

המועסק  מחיר שעת עבודה לעובד תיים לבתי הספר )כגון:לתמחר שירותים רשו

 (.ויכול לתת שירות לבתי הספר באמצעות הרשות המקומית

  הרשות אינה יכולה להחליט על דעת עצמה על קיזוז סל התלמיד עבור שירותים

, מראשביה"ס לבקש  באפשרותרשותיים ללא הסכמה מראש של מנהל ביה"ס. 
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מתקציב סל התלמיד ישמש לשירות י חלק כ טרם פתיחת שנת הלימודים,

ותוערך הבקשה תהיה לזמן קצוב . ולא יועבר לחשבון בית הספר שותי מסויםר

 רק באמצעות פנייה נוספת מטעם בית הספר.

  גבייה מהורים באמצעות ביה"ס תהיה רק עבור תשלומי הורים אשר אושרו ע"י

. במקרים תשלומי הוריםהגורמים המוסמכים, בהתאם לחוזרי מנכ"ל 

האמורים, הרשות תתחשבן עם ביה"ס רק על סכומים שנגבו בפועל, ולא תקזז 

לא תעשה הרשות מסל התלמיד עבור סכומים שלא נגבו. למעט האמור לעיל, 

שהרשות מספקת מהורים עבור שירותים  שימוש בבית הספר כאמצעי לגבייה

 . או רוכשת

 רשותית ן או השתתפות בעקבות מימו הרשות לא תקזז מסל התלמיד, לבסוף

 בחשבון תשלומי ההורים של ביה"ס.

, שלאחר שנת הכניסה נת התקציבהחל משבאישור תקציבים שנתיים לבתי הספר,  .יב

את סל התלמיד שתבוא אחריה, תדאג הרשות המקומית לעדכן  תקציבובכל שנת 

 כדלקמן:

 וכן נתח לגבי רכיבי סל התלמיד המתוקצבים על ידי משרד החינוך ,

לעדכון שנעשה על ידי בהתאם  – פות של הרשות באותם רכיביםההשתת

 (/1)כמפורט בסעיף  החינוךמשרד 

 י הרשותהמתוקצבים על יד תלמידהרכיבי סל  לגבי: 

הרשות תעדכן על פי השינויים  בתחומי האחריות חשמל ומים -

מפתח ההקצאה  במחירים שחלו במהלך שנת התקציב. לחילופין,

יהיה לפי יחידות צריכה חשמל ומים,  הרשותי לבתיה"ס בתחומים

אשר יתורגמו לעלות כספית בהתאם לתעריפי יחידות הצריכה 

המעודכנים. ככל שיתקיימו התייקרויות או הוזלות בתעריפי יחידות 

הצריכה, הדבר יובא לידי ביטוי בתקצוב תחומים אלה במסגרת סל 

 התלמיד. 

המחירים  לעלייתבהתאם בתחומי האחריות שאינם חשמל ומים,  -

, ולכל הפחות בהתאם לעליית כל אחד מהרכיבים לש יםהרלוונטי

 .מדד המחירים לצרכן

 

 חשבון הוריםמאפיינים, נהלי עבודה כספיים והפרדה מ –חשבון הניהול העצמי  .6

הרשות תוודא קיום של חשבון בנק שהינו בבעלות הרשות המקומית עבור כל בית ספר 

הפעילות הכספית השוטפת של בית הספר בניהול  בניהול עצמי, אשר במסגרתו תנוהל

 . עצמי, למעט ניהול תשלומי הורים )להלן: ''חשבון ניהול עצמי"(
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 בלתי תלוי בחשבון הניהול העצמי. ניהול תשלומי הורים ייעשה בחשבון ייעודי נפרד,

מנכ"ל בחוזר השימוש בתשלומי הורים ייעשה עבור הייעודים הקבועים בדין ובכלל זה 

 ה"ח לעניין תשלומי הורים המתפרסם מעת לעת.משר

 להלן המאפיינים והכללים לניהול הכספי השוטף של ביה"ס בחשבון הניהול העצמי:

הרשות תעניק זכות חתימה בחשבון הניהול העצמי למנהל בית הספר ולנציג  .א

בחשבון הפעולות הכספיות של בית הספר גזברות הרשות המועסק בבית הספר. 

ייחתמו הן על ידי מנהל בית הספר והן על ידי נציג הגזברות ברשות  הניהול העצמי

נית או מנהל ,הרשות יכולה להסמיך את מזכירת בית הספרהמועסק בבית הספר. 

, אשר תהיה כפופה להוראות הגזברות בבית הספר כנציגת הגזברות ,בבית הספר

 .הל בית הספרותהיה כפופה ארגונית למנ בכל הנוגע לניהול הכספי של בית הספר

 .מנהל בית הספר הינו הגורם האחראי לניהול הכספי של בית ספר בניהול עצמי .ב

הניהול הכספי של ביה"ס מחויב להיות בהלימה לנהלי העבודה הכספיים 

. מנהל בית : נהלי עבודה כספיים לבתי ספר בניהול עצמיהמפורטים בנספח ג'

בגורמי מטה ברשות המקומית, הספר, יכול להיעזר בצוות המנהלי של בית הספר ו

 לצורך מימוש אחריותו.

הרשות תוודא כי כל בית ספר בניהול עצמי מנהל את חשבונותיו בשיטת  .ג

החשבונאות הכפולה על פי כל דין, באמצעות תוכנה כספית לניהול חשבונות, רכש 

 )ב(3תשסב3וגבייה בהתאם להנחיות מנכ"ל משרד החינוך שפורסמו בחוזר מנכ"ל 

לאפשר שליחת דוחות  על התוכנה הכספית. וכפי שיעודכן מעת לעת ,5.3-23

כספיים למאגר המידע הכספי של משרד החינוך, על פי מבנה סטנדרטי שמתאים 

ג' להלן, ובהתאם להנחיות שפורסמו לעניין,  11לשליחה למאגר, כמפורט בסעיף 

לה זו לא וכפי שיתעדכנו מעת לעת. תוכנה כספית אשר אינה מותאמת לביצוע פעו

 תותקן בבתי הספר שבניהול עצמי.

 ייעשה במתכונת של משק כספים סגור. הניהול העצמי ניהול חשבון  .ד

 חשבון הניהול העצמי יוגבל באופן שלא ניתן למשוך ממנו משיכת יתר. .ה

תישאר בחשבון הניהול העצמי בתום שנת  מנוצל הבלתי ספרי הבית התקציב תרתי .ו

. לא ייעשה מכן שלאחרעבר עבור שנת הלימודים הלימודים ותתווסף לתקציב שיו

קיזוז בתקציב בי"ס לשנת הלימודים שלאחר מכן בעקבות יתרות שנותרו בחשבון 

 הניהול העצמי.

תישמר הפרדה בין חשבון הניהול העצמי לחשבון תשלומי הורים. לא תתאפשר  .ז

 להיפך.לבין חשבון תשלומי הורים ו העברה של תקציבים בין חשבון הניהול העצמי

כל העברה של הרשות המקומית המיועדת לתשלומי הורים, כגון מלגות 

 לתלמידים, תועבר ישירות לחשבון ההורים.
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ורטים בנספח ג' הכספיים מפנהלי העבודה ו ניהול החשבונותהכללים ליתר  .ח

 למסמך.

 

 הצגה ואישור תוכנית עבודה מקושרת לתקציב בפני ועדת מלווה בית ספרית .7

 ,)לשנת לימודים( שנתיבית ספרי  תקציבנית עבודה פדגוגית ותוכ יגבש ס"בי .א

תקציב מטרות ביה"ס, יעדיו וסדרי העדיפויות הבית ספריים.  את בטאיםהמ

צפויות  הכנסותהתקציב הבית ספרי שאושר ברשות, ביה"ס צריך להתבסס על 

 . נושא בכל השנתית ההוצאה לגבי והנחותאחרות 

ושרת לתקציב בית ספרי שנתי, כמפורט לעיל, תוכנית עבודה לשנת לימודים מק .ב

תוצג ותאושר על ידי וועדה מלווה בית ספרית, טרם פתיחת שנת הלימודים, 

  בהתאם למודל הוועדה המלווה המפורט בנספח ז' למסמך.

 בהמשך שנת הלימודים, יתקיים גם דיון בוועדה המלווה סביב התכנון מול ביצוע.

וכן התכנון  תוכנית העבודה והתקציב המתוכנן,מובהר כי בדיווח בית הספר על  .ג

יכלול בנפרד גם דיווח על תקציב ופעילות חשבון הניהול מול הביצוע, ביה"ס 

שני החשבונות יהיו העצמי וגם דיווח על תקציב ופעילות חשבון תשלומי ההורים. 

 נתונים לבקרה כספית של הרשות המקומית.

 למיסוד הכולל על בתיה"ס אחראיים מנהל אגף החינוך ברשות המקומית והמפקח .ד

בית ספרית, עבור כל אחד מבתי הספר שעוברים לניהול עצמי,  ועדה מלווה

 להסב יחד עם זאת, ניתן המפורט בנספח ז'. מלווהה הועדהבהתאם למודל 

 .ספרית הבית הועדת המלווה מודל ליישום מובנות קיימות מסגרות

 

 הפרדת מונים אחריות, סקר מבנה והגדרת  - העברת תחומי אחריות מנהלתיים .8

מובהר כי בהעברת תחומי אחריות מנהלתיים לבתי הספר מועברת האחריות  .א

לתפעול השוטף של בית הספר בתחומים אלו, כמפורט בנספח ב' למסמך. יחד עם 

פעמיות, כגון שדרוג תשתיות או שיפוצי עומק,  –זאת, האחריות להוצאות חד 

המקומית ועליה לגבות את בתיה"ס  הרשות לה ובמימונה שבאחריות נשארות

 . ככל שמתעוררת בעייה מסוג זה

 ,, הרשות תגדיר במדויקהמנהלתיים לבתי הספר האחריותתחומי ערב העברת  .ב

שיהיו באחריות בית השוטפות המטלות את  ,במסגרת כל תחום אחריות מנהלתי

, ואשר באחריות הרשות ואת המטלות שיישארואשר ישולמו על ידו, הספר, ו

על ידה, בהלימה למתווה האמור בסעיף קטן א' לעיל ובהלימה למפורט ישולמו 

 . בנספח ב' למסמך

 הנהלים הרשותי. ספרהגדרות אלו יובאו לידי ביטוי ב
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הרשות באחריות לבית הספר, המנהלתיים האחריות תחומי ערב העברת  .ג

 , לרבותמבנה במצב תקיןעבור ביה"ס את הד יהעמלהמקומית, ועל חשבונה, 

 לבדיקתסקר מבנה  ביצוע , אף אם הדבר מחייבצנרת וכו' , דלתות,חלונות

 .תקינות המבנה וכשירותו, לרבות צמודי מבנה וריהוט

ת בי כלשלהרשות תדאג , לבית הספרהמנהלתיים האחריות תחומי ערב העברת  .ד

 ,מים: כגון, רלוונטיותה התפעול הוצאות של נפרד מונהקיים ספר בניהול עצמי 

 בלבד.  הספר בית הוצאות את ככל האפשר, , אשר מבטאוטלפון חשמל

  ,באחריות הרשות ככל שיש חיבור של גופים נוספים למונה הבית ספרי

  .מוניםה הפרדתלדאוג לועל חשבונה,  ,המקומית

  לחילופין, הרשות תדאג להתקין מונים פנימיים שבאמצעותם גופים נוספים

 בתשתית הבית ספרית. יתחשבנו עם ביה"ס על השימוש 

  ,מענה לשימוש ציבורי או רשותי במתקני בית הספר )כגון ן הרשות תיתלבסוף

ופיצוי  ,באמצעות הערכה של השימוש הנוסף ,תאורה לילית במגרשי הספורט(

. הספר תי'סל התלמיד' המוקצה לב מסגרתב הז שימושבית הספר על 

בגין  עם בית הספר התחשבנות שוטפתגם יכולה לבצע  לחילופין, הרשות

 .  , על פי מונים פנימיים שיותקנוהשימוש הציבורי או הרשותי

 

 וקבלת שירות התקשרויות, רכש .9

באופן עצמאי עד סכום מסוים,  לבצע רכישות והתקשרויותליזום וביה"ס יוכל  .א

 .הנהלים הרשותי ספרשתנוסח בוהתקשרות בהתאם לטבלת הרשאות רכש 

, ביה"ס יוכל לבצע כאמורההרשאות ע בטבלת בסכומים שעולים על הסף שנקב

 . רכישות או לקבל שירות מזכיינים שנבחרו באמצעות הרשות המקומית

של בית הספר במסגרת הניהול העצמי והרכישות הרשות תוודא כי ההתקשרויות  .ב

': נספח גב נוסח בהלימה למפורטיאשר הנהלים הרשותי,  ספרליבוצעו בהתאם 

ובהתאם לכל דין החל על התקשרויות של רשויות  ',נהלי העבודה הכספיים'

מקומיות ובכלל זה הדינים המחייבים ניהול מכרזים ע"י רשויות מקומיות 

 . 1731 –והוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

רשות המקומית השנבחרו באמצעות  ספקיםקבלת שירות או ביצוע רכש מ .ג

  :באופן הבאתתבצע 

 שות המקומית שבמסגרתו ייקבעו תנאי השירות יבוצע מכרז על ידי הר

את  הספר יצרוךבית שייבחרו.  ספקיםאו ה ספקותעריפי הפעילות עבור ה

שייבחרו, בהתאם לתנאי השירות ותעריפי  הספקיםאו  הספקהשירות מ

 , ובהתאם לצרכיו ויעדיו.שנקבעו הפעילות
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 וככל ככל האפשר  ייעשו, ספקה לבחירת והפרמטרים המכרז תנאי ניסוח

 בתי לש ולתובנות לצרכים לימהבה, הספר בתי מנהלי בשיתוףשהדבר רלוונטי 

 .הספר

לבתי הספר תחומי אחריות  מעבירה ככל שהרשות -תמחור שירותים רשותיים  .ד

את  רתמחל, יש רשותיים פנים גורמים ידי על להינתן ימשיך שהשירות לגביהן

לבתי  ת המשאביםהקצא לדאוג כי לפי תעריף פעילות, הרשותיים השירותים

בהתאם לתמחור  ת הללו במסגרת 'סל התלמיד' הינההספר עבור תחומי האחריו

. שירותים אותם לגבי שלו הצריכה היקף את לנהל הספר לבית לאפשרושנעשה, 

 שימוש פי על, הרשותיים הללו בשירותים שימוש עבור לרשות ישלם הספר בית

 בפועל.

כל  הספר וישולם מחשבון הניהול העצמי. התשלום יבוצע ישירות על ידי בית .ה

, ועל התקשרות או רכש יאושרו על ידי מורשי החתימה בחשבון הניהול העצמי

 .טבלת הרשאות הרכש וההתקשרותידי הרשות המקומית ככל שהדבר מתחייב מ

החלת סעיף זה תיעשה באופן הדרגתי, בכפוף למחויבויות קיימות של הרשות  .ו

לזכיינים שכבר נבחרו ופועלים בעת ים ברשות ולעובדים המועסקהמקומית 

המעבר לניהול עצמי. מעת מעבר בתיה"ס לניהול עצמי לא יבוצעו התקשרויות 

 חדשות שלא על פי המתווה המפורט לעיל.ורכישות 

 

 שימוש נוסף במתקני ביה"ס .11

בית הספר יוכל לפעול על מנת לתת רשות לשימוש במבנה בית הספר ומתקניו  .א

 3ימודים לפעילויות שונות בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל מב3לאחר שעות הל

בנושא "פתיחת בתי הספר לפעולות בשעות אחה"צ והערב" ובתנאי שנחתם 

המשתמש. ו , מנהל בית הספרהרשות המקומיתעליו יהיו חתומים הסכם 

 באחריות הרשות לוודא כי ההתקשרות תעשה ע"פ הוראות כל דין. 

יועבר,  ,מתקני בית הספר לאחר שעות הלימודיםלשימוש בכאמור, בכל הסכם  .ב

של בית  הניהול העצמימהתמורה במסגרת ההסכם לחשבון  30% ,לכל הפחות

אחרים . יתרת התמורה תועבר לרשות המקומית ותשמש לצורך יעדים הספר

 בתחום החינוך המוניציפאלי.

ניו לתת רשות לשימוש במבנה בית הספר ומתק מעוניינת המקומית הרשותככל ש .ג

גם  .ס"בתיה מנהלי ובהסכמת בשיתוף תקבלת החלטהלאחר שעות הלימודים ה

הניהול מהתמורה במסגרת ההסכם יועברו לחשבון  30%במקרה זה לכל הפחות 

 .של בית הספר העצמי

סעיף זה יוחל באופן הדרגתי, בכפוף להסכמים ומחויבויות קיימות של הרשות  .ד

מעת מעבר בתיה"ס לניהול עצמי לא המקומית בעת מעבר הרשות לניהול עצמי. 
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שלא על  ,שימוש נוסף במתקני ביה"סל , ולא יוארך הסכם ישן,ייערך הסכם חדש

 פי המתווה המפורט לעיל.

 

 העסקת כוח עזר .11

באמצעות הרשות נוסף  עזרהרשות תאפשר לבית ספר בניהול עצמי להעסיק כוח  .א

  .המקומית

להעסקת כוח עזר בבתי הספר משרד החינוך ומשרד הפנים יגבשו חוזר מפורט  .ב

הרשות תהיה אחראית באמצעות הרשות המקומית, אשר יפורסם בהמשך. 

  בהתאם להוראות כל דין.בהתאם להוראות החוזר ולוודא כי ההעסקה היא 

סעיף זה יוחל באופן הדרגתי, בכפוף להסדרת אפשרויות העסקת כוח העזר  .ג

 באמצעות הרשות. 

 

 תרומותקבלת  .13

לטובת בית הספר ממקורות שאינם הורי התלמידים בבית גויסו יתרומות ש .א

 הספר, יועברו לחשבון הניהול העצמי.

לחשבון  יועברוגויסו לטובת בית הספר, מהורי תלמידים בבית הספר, יש תרומות .ב

 הבית ספרי המיועד לתשלומי הורים.  הבנק

שה קבלת תרומות, בין אם לחשבון הניהול העצמי ובין אם לחשבון ההורים, תיע .ג

, וככל 1א', סעיף  /וזר מנכ"ל משרה"ח תשס"ג בח ותמפורטבכפוף להוראות ה

, ובכפוף להוראות החלות על רשויות מקומיות לעניין קבלת שיתעדכן מעת לעת

 .תרומות

 לבקרהגם כן  נותנתו ויהיספר והגם כן בתקציב בית  כלולות יהיו כאמור תרומות .ד

  .ומשרד החינוך המקומית הרשות של כספית

 

 על ידי משרד החינוך תקצוב משאבים .13

הבאים, מידי חודש את הסכומים  במסגרת המעבר לניהול עצמי המשרד יעביר לרשות

 :זאת מבלי לפגוע בהקצבות והשתתפויות אחרות של המשרד

בהתאם להוראות צו מכוח תקצוב לפי תלמיד,  :חומרי לימוד ואגרת שכפול .א

, הקובע את 1797 –חובה, התש"ט )ב( לחוק לימוד 3סמכות שר החינוך בסעיף 

שיעור ההשתתפות של המדינה ורשויות החינוך המקומיות סכום ההקצאה ואת 

 בקיום מוסדות חינוך רשמיים.     

  )שרתים(: השתתפות בשכר עובדי שירותים .ב
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  :'13%-ממשרת שרת לתלמיד, מוכפל ב 0.0039על פי מפתח של כיתות א' עד ו 

 עלות שרת. 

  '13% -מוכפל ב ,לתלמיד ממשרת שרת 0.0011על פי מפתח של ח':  –כיתות ז 

  עלות שרת.

השתתפות משרד  בדברבחוזר משרד החינוך בהתאם לפרופיל עלות משרה שנקבע 

 מתעדכן מעת לעת.כפי ש החינוך בתקציב הרשויות המקומיות

 ממשרת מזכיר 0.0039מפתח של  על פי: )מזכירים( השתתפות בשכר עובדי מנהל .ג

  עלות מזכיר. 13% -מוכפל בלתלמיד 

השתתפות משרד  בדברמשרה שנקבע בחוזר משרד החינוך עלות  בהתאם לפרופיל

 .מתעדכן מעת לעת, כפי שהחינוך בתקציב הרשויות המקומיות

של  על פי מפתחהשתתפות בשכר עובדי כוח עזר : 'סיוע ניהול עצמי'השתתפות  .ד

 .13% -ל במוכפממשרת עובד סיוע  0.0011

השתתפות משרד  בדברלפרופיל עלות משרה שנקבע בחוזר משרד החינוך בהתאם 

 מתעדכן מעת לעת., כפי שהחינוך בתקציב הרשויות המקומיות

 300השתתפות דיפרנציאלית בתוספת  :'ניהול עצמיפדגוגית תוספת 'השתתפות ב .ה

 לתלמיד, כדלהלן:₪ 

  לתלמיד. ₪  300: 1-3בתי"ס ברשויות מאשכול     

 לתלמיד.₪  110: 9-/ת מאשכול בתי"ס ברשויו  

  לתלמיד.₪  100: 1-1בתי"ס ברשויות מאשכול 

  לתלמיד.₪  10: 3-10בתי"ס ברשויות מאשכול 

הן לגבי תלמידים חל  ,לעילד' וה' כאמור בסעיפים קטנים לפי תלמיד, התקצוב  .ו

רגילים, הן לגבי תלמידי חנוך מיוחד והן לגבי התלמידים בחט"צ )לרבות תלמידי 

 ט"צ(.גן בח

תלמידים בכיתות  התקצוב לפי תלמיד, כמפורט בסעיפים א' עד ג' לעיל, חל על .ז

. או לגבי תלמידי גן בחט"צים רגילות בלבד, ואינו חל לגבי כיתות לחינוך מיוחד

 להעביר השתתפותו כבעבר.המשרד ימשיך  אוכלוסיות אלולגבי 

רת המפורטת משרד החינוך יפעל לכך שהתקצוב לבתי הספר לא יפחת מן המסג .ח

 לעיל, בכפוף לשינויים המתחייבים מחוק התקציב.

 

 והטמעה  ליוויהכשרה,  .14

, למנהלי בתי הספרוהטמעה ליווי ה אחראי לגבש וליישם מערך הכשרה, המשרד יהי .א

, למפקחים, ולרשות המקומית בתהליך המעבר ים בבתי הספרהחינוכי יםלצוות

בין יתר . רגוני והן בהיבט הכלכלי, הן בהיבט הפדגוגי, הן בהיבט האלניהול עצמי
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מטעם משרד  המלווים שיעמדו לרשות בתי הספר והרשויותוהמנגנונים הגורמים 

 :החינוך

 .המפקחים הכוללים על בתי הספר 

 .ממונה מחוזי, מטעם מנהלת ניהול עצמי, למעבר הרשות ובתיה"ס לניהול עצמי 

  .הכשרות ייעודיות, ימי עיון וכנסים 

  המקומית ובתי הספר בשנת המעבר לניהול הרשות יעמוד לרשות אשר יועץ כלכלי

 .3עצמי

  בתי הספר בשנת הרשות המקומית ויועץ ארגוני ו3או פדגוגי אשר יעמוד לרשות

 .4המעבר לניהול עצמי

להכשרת בעלי תפקידים ייעודיות ת והרשות והמשרד יגבשו תוכניבנוסף לאמור לעיל,  .ב

קים בבית הספר )כוח אדם אדמינסטרטיבי(, ברשות המקומית ועובדי הרשות המועס

חלוקת האחריות והמימון בהכשרת בעלי התפקידים לצורך המעבר לניהול עצמי. 

 כאמור תסוכם בין הרשות והמשרד. 

 

 ושקיפות ביקורת, בקרה .15

ע ליישום בכל הנוגמשרד החינוך, הרשות המקומית ובתי הספר ינהגו בשקיפות מלאה  .א

 זה.מסמך הבנות 

הכספי של בתי ספר  ניהולשל הרת והביקוומית אחראית על הבקרה הרשות המק .ב

תקציבית ההתנהלות הל עלרבות פיקוח ובקרה שוטפים  ,עצמי בתחומה בניהול

, של בית הספר ניהול העצמיניהול השוטף של חשבון הועל ה של בית הספרוהתפעולית 

 .ג'בנספח  המפורטהכספיים בהלימה למפרט נהלי העבודה 

פעמים במהלך שנת  9בתי הספר שיעברו לניהול עצמי יעבירו  3013בר החל מספטמ .ג

לימודים, נתונים כספיים מצטברים למאגר מידע כספי ארצי שהוקם על ידי משרד 

הנתונים יועברו עבור התקופות החינוך, בהתאם להוראות שיפורסמו בחוזר נפרד. 

 .(יולי )שנתי –גוסט מרץ, או –גוסט דצמבר, או –ספטמבר, אוגוסט -הבאות: אוגוסט

בתום כל אחת מהתקופות להלן בית הספר יפיק דוח תקציב מול ביצוע, יוודא נכונות 

הנתונים והשיוך לסעיפים, וישלח דוח מעודכן ומשקף עבור התקופות האמורות. הדוח 

 יום מתום תקופת הדיווח. 0/-יישלח למאגר לא יאוחר מ

 לשליחה למאגר, תתאפשר  הפקת הדוחות כאמור, במבנה סטנדרטי שמתאים

באופן אוטומטי ע"י התוכנות הכספיות. תוכנה כספית אשר אינה מותאמת לביצוע 

 פעולה זו לא תותקן בבתיה"ס שבניהול עצמי.

                                                           
 . יישום תשתית  תפעולית לענייןכפוף להינו במועד זמינות היועצים  3
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  מבלי לפגוע בבקרות אחרות שהרשות המקומית מבקשת לבצע, הרשות והמשרד

 .פורסמויוודאו כי בתיה"ס מעבירים נתונים למאגר המידע בהתאם להוראות שי

  במבנה סטנדרטי, בתיה"ס יוכלו לצפות ולנתח באמצעות המאגר דוחות כספיים

 ' למסמך.בנספח ד כפי שמוצג

 תוכל לצפות, לנתח ולבקר את הדוחות הכספיים של בתי הספר  הרשות המקומית

   שבתחומה.

ביחס לשנת שנתי  דו"ח כספילרשות  יעבירובתי הספר הרשות, ביקורת כחלק מ .ד

אשר יופק ממאגר המידע הכספי במבנה הסטנדרטי המפורט (, 1.3/עד  1.1) לימודים

 . מבוקר ומאושר על ידי רואה חשבוןבנספח ד', 

ביחס לשנת הלימודים  בנובמבר 1/יערך ויוגש לרשות לא יאוחר מיום  הדו"ח הכספי

  .הקודמת

לת למנההרשות תעביר במועדי העברת הנתונים למאגר המידע הכספי, כמפורט לעיל,  .ה

בדבר הסכומים שהועברו ע"י הרשות  גזבר הרשותהצהרה חתומה ע"י  ניהול עצמי,

 .ה', בהתאם לנוסח המצורף בנספח לחשבונות הבית ספריים

 תקופת דיווח.כל יום מתום  0/-לא יאוחר מצהרת הגזבר תועבר למנהלת ה מובהר כי 

, סקר בקרה מיבכל בית ספר בניהול עצ ,ת לימודיםהרשות המקומית תבצע מידי שנ .ו

. סקר הבקרה לבחינת איכות הנהלת החשבונות והניהול הכספי של בתי הספר ,פנימית

של בתי הספר,  ייערך לכל המאוחר עם הכנת הדוחות הכספיים השנתייםהפנימית 

)בהלימה הנהלים הרשותי  ספראל מול נהלי העבודה הכספיים שינוסחו בצע יבוו

שנוסח אל מול נהלי בקרה פנימית  סקרוגמא למצ"ב כנספח ו' ד לנספח ג' למסמך(.

דווח למשרד כי סקר בקרה פנימית תהרשות  .העבודה הכספיים המפורטים בנספח ג'

 כאמור אכן נעשה בכל אחד מבתיה"ס, בהתאם להוראות שיפורסמו בהמשך. 

גילתה הרשות המקומית ליקויים בהתנהלות הכספית,  הןב במקרים חמורים, .ז

ולית של בית הספר, עליה לפנות מיידית למשרד החינוך ולדווח תפעהתקציבית ו3או ה

על בית הספר למפקח הכולל  על הליקויים וכן כל מידע רלוונטי אחר. הדיווח יעשה לו

  ל העצמי.והמנהלת הניממונה המחוזי מטעם ול

הרשות מאשרת כי ידוע לה שבכוונת המשרד לוודא העברת הכספים לבתי הספר  .ח

רות הן בבתי הספר והן ברשות. הרשות מתחייבת לשתף פעולה בדרך של בקו כסדרם

עם ביקורות של המשרד ומטעם המשרד ובכלל זה תעביר כל נתון ומידע הנחוץ 

 הספר. יאת הדוחות הכספיים של הרשות ושל בת , או לעורך הביקורת, כולללמשרד

 ,צמיבמקרה של ליקוי בתפקוד מנהל מוסד חינוך עובד המשרד במסגרת הניהול הע .ט

, על פי הנסיבות יפעיל המשרד את סמכותו כלפי מנהל המוסד ככל שהדבר יידרש

 .ובהתאם להוראות כל דין
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 הפרה .16

המשרד רשאי כמפורט המסמך זה,  ,הרשות לא עמדה בתחייבויותיהבמקרה בו  .א

, וכן, להודיע לרשות ספר בניהול עצמיהלבתי את התקצוב או לעכב להפסיק 

  .לבטל ההסכם המקומית על כוונת המשרד

יהוו עילה מספקת לעיכוב בהעברת תקצוב הניהול  אשרפרמטרים להלן מודגשים 

העצמי על ידי משרד החינוך בתחילת שנת הכניסה, וכן עילה להפסקה או עיכוב 

. יחד עם בהעברת תקצוב הניהול העצמי על ידי משרד החינוך לאחר מועד הכניסה

או להפסיק את התקצוב לבתי הספר בניהול זאת, אין זה גורע מסמכות המשרד לעכב 

עצמי ברשות, ככל שיש הפרה מהותית אחרת של התחייבויות הרשות, כמפורט 

 :במסמך זה

  היעדר קיום תוכנה כספית לבתי ספר, בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל לניהול

חשבונות, רכש וגבייה בהתאם להנחיות מנכ"ל משרד החינוך שפורסמו בחוזר 

 , וכפי שיעודכן מעת לעת. 5.3-23 ב()3תשסב3מנכ"ל 

 .היעדר קיום 'חשבון ניהול עצמי', בהתאם למפורט לעיל, מופרד מחשבון הורים 

  סל תלמיד רשותי לא הועבר או לא אושר על ידי מנהלת בתי"ס בניהול עצמי, טרם

 כניסה לניהול עצמי )רק בשנת הכניסה(.

 ע הכספי בהתאם להנחיות.אי העברת נתונים כספיים של בתי הספר למאגר המיד 

הרשות גם רשאית כמפורט במסמך זה, במקרה בו המשרד לא עמד בהתחייבויותיו,  .ב

 . להודיע על כוונתה לבטל ההסכם

בכתב ובאופן מנומק, לפחות חודשיים  ,הצדדים יודיעו על כוונותיהם לביטול ההסכם .ג

באמצע ייעשה ככל האפשר שלא כאמור ביטול ההסכם  טרם מועד ביטול ההסכם.

הודעה מכוון לחול בתחילת שנת לימודים,  ככל שביטול ההסכםלפיכך, שנת לימודים. 

 על ביטול כאמור תתקבל בכתב לפחות חודשיים טרם פתיחת שנת הלימודים.   

 

 

 

 נחתם ביום: __________    

   

 

 :רשותהבשם               :משרד החינוךבשם   

 

________________     ________________ 

 

________________     ________________ 
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  נת הכניסה: בתי הספר שיעברו לניהול עצמי בש'נספח א
 
 

 שם הרשות __________   סמל בעלות _______
 
 

מס' תלמידים  שם ביה"ס סמל מוסד ביה"ס מס' סידורי
 סה"כ

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 

  שלאחר שנת הכניסה: בתי הספר שיעברו לניהול עצמי בשנה"ל '1פח אנס
 
 
 

מס' תלמידים  שם ביה"ס סמל מוסד ביה"ס מס' סידורי
 סה"כ
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 רשימת תחומי אחריות לביצוע בבית ספר בניהול עצמי -נספח ב'
 

 כללי
 
מועברת האחריות לתפעול השוטף של  מובהר כי בהעברת תחומי אחריות מנהלתיים לבתי הספר .1

 –בית הספר בתחומים אלו, כמפורט בהמשך הנספח להלן. יחד עם זאת, האחריות להוצאות חד 
פעמיות, כגון שדרוג תשתיות או שיפוצי עומק, נשארות באחריותה ובמימונה של הרשות 

 המקומית ועליה לגבות את בתיה"ס ככל שמתעוררת בעייה מסוג זה. 

 

במדויק, במסגרת  נדרשת להגדירת תחומי האחריות המנהלתיים לבתי הספר, הרשות ערב העבר .3
כל תחום אחריות מנהלתי, את המטלות השוטפות שיהיו באחריות בית הספר, ואשר ישולמו על 
ידו, ואת המטלות שיישארו באחריות הרשות, ואשר ישולמו על ידה, בהלימה למתווה האמור 

 להלן. לעיל ובהלימה למפורט בנספח 

 

 הנהלים הרשותי. ספרהגדרות אלו, בדבר חלוקת האחריות בתחומים השונים, יובאו לידי ביטוי ב ./

 

ערב העברת תחומי האחריות המנהלתיים לבית הספר, באחריות הרשות המקומית, ועל חשבונה,  .9
להעמיד עבור ביה"ס את המבנה במצב תקין, לרבות חלונות, דלתות, צנרת וכו', אף אם הדבר 

 ייב ביצוע סקר מבנה לבדיקת תקינות המבנה וכשירותו, לרבות צמודי מבנה וריהוט.מח

 

ככל שישנם תחומי אחריות המטופלים ערב המעבר לניהול עצמי על ידי עובדים המועסקים  .1
באמצעות הרשות, העברת תחומי האחריות תיעשה באופן הדרגתי, בכפוף למחויבויות קיימות של 

 המועסקים ברשות. הרשות המקומית לעובדים 

 גורמים ידי על להינתן ימשיך לבתי הספר תחומי אחריות שהשירות לגביהן מעבירה ככל שהרשות
הקצאת  לדאוג כי לפי תעריף פעילות, הרשותיים את השירותים רשותיים, יש לתמחר פנים

המשאבים לבתי הספר עבור תחומי האחריות הללו במסגרת 'סל התלמיד' הינה בהתאם לתמחור 
 ישלם הספר בית. שירותים אותם לגבי שלו הצריכה היקף את לנהל הספר לבית שנעשה, ולאפשר

  בפועל. שימוש פי על, הרשותיים הללו בשירותים שימוש עבור לרשות

 

ככל שישנם תחומי אחריות המטופלים ערב המעבר לניהול עצמי על ידי זכיינים וספקים שכבר  .1
צמי, העברת תחומי האחריות תיעשה באופן הדרגתי, בכפוף נבחרו ופועלים בעת המעבר לניהול ע

קרים שקיימים נבחרו. אף במכבר ולספקים ש זכייניםלמחויבויות קיימות של הרשות המקומית ל
נים שירות לבתי הספר מטעם הרשות, הרשות תאפשר לבתי הספר, ככל זכיינים וספקים שנות

  , בכפוף לתנאי ההתקשרות.רשותיאת צריכת השירותים מהזכיין הבעצמו הניתן, לנהל 

בתחומי האחריות המועברים לבתיה"ס,  ,מעת מעבר בתיה"ס לניהול עצמי התקשרויות חדשות
 .רויות וקבלת שירות' במסמך ההבנותבסעיף 'רכש, התקשהמתווה המפורט  ע"פ יבוצעו

 

ן לביה"ס מוגדרים להלן תחומי אחריות שחובה להעבירן לביה"ס ותחומי אחריות שרצוי להעביר .3
)אינם חובה(. תחומי האחריות שרצוי להעבירן בכל מקרה יתוקצבו על ידי הרשות לבית הספר 
בסכום עלותם. הרשות תחליט אם להעביר את התקציב הדרוש לצורך העסקת עובדים, קניית 
שירותים, או ביצוע הפעולות, לחשבון הניהול העצמי של בית הספר, כך שהעלויות ישולמו 

הול העצמי. לחילופין, הרשות תוכל לשלם את עלויות ההעסקה, קניית השירותים או מחשבון הני
 ביצוע הפעולות, מתקציב בית הספר ברשות מבלי להעביר עלויות אלה לחשבון הניהול העצמי. 

כי ככל שמדובר בהעסקת עובדים הרי שהעובדים יועסקו באמצעות הרשות המקומית. ככל  יודגש
 ם או בתשלום לקבלנים, אין מניעה מהעברת תקציב הפעילות לבתיה"ס.שמדובר בקניית שירותי
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 חובה להעבירן לביה"ס  -תחומי אחריות 
 

 הוצאות תפעול .א

 חשבון החשמל יגיע ישירות לבית הספר וישולם על ידו. -חשמל  .1

 

 חשבון המים יגיע ישירות לבית הספר וישולם על ידו. -מים  .7

 

גז וסולר לבתי ספר המחוממים באמצעים אלה. חשבונות אלו תשלומים לספקי  -גז סולר לחימום  .10
 על ידו.וישולמו יגיעו ישירות לבית הספר 

 

שאינם  של בית הספרו3או טלפונים ניידים  ,תשלום בגין טלפונים נייחים של בית הספר – טלפון .11
 צמודים לעובד. חשבונות הטלפון יגיעו ישירות לבית הספר וישולמו על ידו.

על . מודים לעובדים המועסקים בבית הספר, אינם מתוקצבים במסגרת סל התלמידטלפונים צ* 
 טלפון צמוד לעובד יש לדווח למעסיק של אותו עובד לצורך זקיפת שווי.

 

 משלוחים ושליחויות. ,לבולים תשלום - דואר ומשלוחים .13

 

ע ישירות תשלום בגין קו אינטרנט ותשלום לספק האינטרנט. חשבון האינטרנט יגי -אינטרנט  ./1
 לבית הספר וישולם על ידו.

 

חשבונאי וכלכלי וסיוע ליווי ייעוץ, הוצאות ביה"ס בגין  - שירותי הנהלת חשבונות וניהול כספים .19
  של בית הספר, עלויות תוכנת ביה"ס לניהול חשבונות ועוד.

 סעיף זה לא כולל שירותי הנהלת חשבונות וניהול כספים אשר משמשים את הרשות המקומית* 
לצורכי פיקוח, בקרה וסיוע לבתי הספר מטעם הרשות. שירותים אלה יישארו באחריות ובמימון 

 הרשות המקומית.
 

ובגין תשלומים לחברות הוצאות בגין תשלומים לבנק על עמלות  – ועמלות אשראי בנקעמלות  .11
 סליקת אשראי.

 *יש להסדיר מראש ובכתב את התשלומים לבנק על עמלות.
 

כיבוד קל בתחומי בית הספר הכולל שתיה חמה, שתיה קרה  -נסיעות בתפקידכיבודים, אשל ו .11
 וכיבודים לישיבות, וכן, נסיעות מנהלתיות של עובדי בית הספר בתפקיד ברכב ציבורי. 

ייעשה רק במקרים  ,או שירותי קייטרינג ,ארוחות או בתי קפה מחוץ למתחם בית הספרמימון *
 חריגים ובאישור מנהל בית הספר.

 מימון מוניות ייעשה רק במקרים חריגים ובאישור מנהל בית הספר.*
 **הרשות המקומית נדרשת לשלם 'מס בגין הוצאות עודפות' על הוצאות כיבודים ואשל. 

 

 
 וחידוש ציוד הוצאות אחזקה .ב

תשלום בגין תיקונים קלים במבנה ובמחוברים למבנה כגון שבר קל,  –אחזקת מבנה ובדק בית  .1
 י צבע מנעולים וכו'. זכוכית, תיקונ

סעיף זה איננו כולל שינויים במבנה, החלפת פריטים במבנה או שיפוצי עומק ותשתיות. אלו 
 נשארים באחריות הרשות. 

 

תשלום בגין אחזקת גינות. כולל אביזרי צנרת וטיפול בשטחים הפתוחים )לא כולל השקיה,  - גינון .3
 המשולמת בחשבון המים(.
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תשלום בגין שירות תיקונים וחומרים לאחזקת ריהוט וציוד, כולל  – ודוחידוש צי ריהוט האחזק ./
, אשר נשאר רכישות ציוד חדש עם פתיחת כיתה סעיף זה אינו כולל  .רכישות לחידוש ציוד

 .באחריות הרשות המקומית

תשלום בגין אחזקת מחשבים לצורכי מנהלה בלבד )מחשבים  -וחידוש ציוד אחזקת מחשבים .9
חלקי חילוף ושירות  ,ף זה יבוצעו הוצאות הקשורות לאחזקת חומרה ותוכנהמנהלתיים(. בסעי

 ., כולל רכישות לחידוש ציודתיקונים

רכישות תשלום בגין שירותי תיקונים וחלפים, כולל  – וחידוש ציוד מזגנים ותנורי חימום תאחזק .1
 חידוש ציוד.ל

שלום בגין שירותי אחזקה ת - וחידוש ציוד אחזקת מדפסות, סורקים, פקסים ומכונות צילום .1
רכישות , כולל (, המשולם מציוד משרדי או דמי שכפולוטונרים )לא כולל נייר של ציוד הדפסה

 .חידוש ציודל

 

 רכש והצטיידות .ג

 רכישות בגין ניירת וציוד משרדי המשמש למנהלות. – ציוד משרדי .1

 

 רשתות וכדומה. ,פורטרכישות ותיקונים בגין ציוד ספורט כמו כדורי ס –ציוד לחינוך גופני  .3

 רכש של עיתונות, ספרים וציוד מתכלה לספריות. -ספרים וספריות ./

 רכישות של חומרים המשמשים ללמידה. – חומרי לימוד .9

 .ללמידה תרכישות של ניירת המשמש – דמי שיכפול .1

 רכישות הכוללות סבונים, ניירות טואלט, חומרי ניקוי וכדומה. -חומרי ניקוי .1

 בגין חומרי חבישה, עזרה ראשונה, וכדומה.  רכש – עזרה ראשונה .3

 

 פרויקטים ויוזמות חינוכיות .ד

יוזמות פדגוגיות עבור פעולות, הוצאות  :פעולות - יוזמות פדגוגיות ופרויקטים לימודים .1
 .קניית שירותיםפעולות, , ופרויקטים לימודיים של בי"ס. כולל: חומרים

 

רכישות ותיקונים בגין מעבדות,  :גיה ומחשובטכנולו - יוזמות פדגוגיות ופרויקטים לימודים .3
 מחשבים בכיתות וטכנולוגיה אחרת לצרכי לימוד )יעדים פדגוגיים ולא מנהלתיים(.

 

הוצאות בגין הפקה וארגון של    :הדרכות והכשרות לצוות - יוזמות פדגוגיות ופרויקטים לימודים ./
 .קניית שירותיםפעולות, , הדרכות, הכשרות והשתלמויות לצוות בית הספר. כולל: חומרים

 
מובהר כי תחומי האחריות, המפורטים בסעיף זה לעיל, אינם בלעדיים לביה"ס. אחריות ביה"ס  
לפרויקטים ויוזמות חינוכיות אינה גורעת מאחריות קיימת של משרד החינוך או של גוף ממשלתי 

 אחר לעניינים אלו. 
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 ה(רצוי להעבירן לביה"ס )אינן חוב –תחומי אחריות 

 העסקת עובדי שירותים או תשלום עבור קבלנים לעבודות אלו. -  שרתים .1

 

 העסקת עובדי מינהל או תשלום עבור קבלנים לעבודות אלו. -מזכירות  .3

 

  .פדגוגי ומדריכי העשרהעזר העסקת כח  – פדגוגי ומדריכי העשרהעזר כח  ./

 

 העסקת סייעות. -  סייעות .9

 

 תשלום עבור קבלנים לעבודות אלו. העסקת עובדי נקיון או –ניקיון מבנה  .1

 

 תקציב שיפוצי הקיץ המועבר על ידי משרד החינוך והרשות המקומית. – שיפוצי קיץ .1
* ככל ששיפוצי הקיץ יבוצעו וישולמו על ידי הרשות המקומית, ולא יועברו לרשות ביה"ס, 

 שיפוצי הקיץ ייעשו בהתאם לצרכים ויעדים שהעלה ביה"ס ובתיאום איתו.
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 מפרט נהלי עבודה כספיים לבתי ספר בניהול עצמי –נספח ג' 

י כספ -מיועד לתת מענה לממשק המנהלימפרט נהלי עבודה כספיים לבתי ספר בניהול עצמי ונוהל זה 

 .בין בית הספר לרשות המקומית

על  תרחיב ותפרט בנהלים נוספים, מובהר כי נוהל זה הינו נוהל מינימליסטי. לא מן הנמנע כי הרשות

ככל שהם עומדים ו מנת למסד ולעגן את נהלי העבודה בין בתיה"ס והרשות בתחום הכספי והתפעולי, 

 בהלימה לנוהל זה.

 

 להלן הנושאים בהם עוסק נוהל זה:

 

 בית ספרי תקציבגיבוש ואישור  .1

 הורים חשבוןניהול עצמי וחשבון ניהול חשבונות נפרדים:  .2

 הכנסות .3

 הלי גבייהנ .4

 הנחות בתשלומי הורים .5

 קבלת תרומות .6

 תקבולים וקופה .7

 החזרת אמצעי תשלום .8

 בנק .9

 והתקשרות עם ספקים רכש .11

 קופה קטנה .11

 הנהלת חשבונות .12

 ארגון ותיוק .13

 גיבויים ואבטחת מידע .14

 דגשים לסוגי הוצאות שונות .15
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 בית ספרי תקציבגיבוש ואישור  .1

המבטאים את , בית ספרי שנתי )לשנת לימודים( בבי"ס יגבש תוכנית עבודה פדגוגית ותקצי 1.1

מטרות ביה"ס, יעדיו וסדרי העדיפויות הבית ספריים. תקציב ביה"ס צריך להתבסס על 

התקציב הבית ספרי שאושר ברשות, הכנסות צפויות אחרות והנחות לגבי ההוצאה השנתית 

 בכל נושא. 

ר מתקופות קודמות לרבות שנת מקורות התקציב יכללו גם את יתרת העודף או הגירעון שנצב 1.1

 סכום זה יעודכן לאחר אישור הדוחות הכספיים השנתיים. הלימודים שטרם הסתימה.

תוכנית עבודה לשנת לימודים מקושרת לתקציב בית ספרי שנתי, כמפורט לעיל, תוצג ותאושר  1.1

וה על ידי וועדה מלווה בית ספרית, טרם פתיחת שנת הלימודים, בהתאם למודל הוועדה המלו

 המפורט בנספח ז' למסמך. 

 בהמשך שנת הלימודים, יתקיים גם דיון בוועדה המלווה סביב התכנון מול ביצוע. 1.1

מובהר כי בדיווח בית הספר על תוכנית העבודה והתקציב המתוכנן, וכן התכנון מול הביצוע,  1.1

תקציב  ביה"ס יכלול בנפרד גם דיווח על תקציב ופעילות חשבון הניהול העצמי וגם דיווח על

 ופעילות חשבון תשלומי ההורים.

מבנה התקציב יהיה מפורט לפחות בהתאם לתחומי האחריות שהועברו לרשותו, )בהתאם  1.1

יות רלוונטיים ככל שתחומי האחר -לתחומי האחריות המוגדרים בנספח ב' למסמך ההבנות 

די משרד ובהתאם לסעיפי ההוצאות וההכנסות המובנים שהוגדרו על י ,לבית הספר המסוים(

החינוך ומוטמעים בתוכנה הכספית, ככל שהם רלוונטיים לבית הספר. בית הספר רשאי לנהל 

 תקציב במבנה מפורט יותר.

תקציב שיועבר על ידי מנהלת בתי לבניית פורמט באמצעות הגיבוש והגשת התקציב ייעשה  1.1

 ., או באמצעות כלי דומה אחר העונה לצרכיםספר בניהול עצמי

מסעיף לסעיף תיעשה תוך יידוע הרשות המקומית ו3או הוועדה המלווה הבית העברת סכומים  1.1

ספרית. אין להעביר סכומים מסעיף לסעיף ללא מסמך או תיעוד מתאים המסביר את שינוי 

 השיוך.

 ו משנה אחת לשנייה.חשבון הניהול העצמי יועבריתרות תקציב  1.1

פעמים במהלך שנת לימודים,  9 בתי הספר שיעברו לניהול עצמי יעבירו /301החל מספטמבר  1.11

נתונים כספיים מצטברים למאגר מידע כספי ארצי שהוקם על ידי משרד החינוך, בהתאם 

ספטמבר, -רו עבור התקופות הבאות: אוגוסטבלהוראות שיפורסמו בחוזר נפרד.  הנתונים יוע

 יולי )שנתי(. –מרץ, אוגוסט  –דצמבר, אוגוסט  –אוגוסט 
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א נכונות הנתונים להלן בית הספר יפיק דוח תקציב מול ביצוע, יוודבתום כל אחת מהתקופות  1.11

הדוח יישלח למאגר לא דוח מעודכן ומשקף עבור התקופות האמורות. והשיוך לסעיפים, וישלח 

 יום מתום תקופת הדיווח. 0/-יאוחר מ

קיים הערכת מצב לגבי עמידתו בתכנון התקציב, ומצבו יבית הספר בתום כל תקופת דיווח,  1.11

 כספי, וייערך בהתאם.ה

(, אשר 1.3/עד  1.1בתי הספר יעבירו לרשות דוחות כספיים שנתיים ביחס לשנת לימודים ) 1.11

מבוקר ומאושר על ידי  יופקו ממאגר המידע הכספי, במבנה הסטנדרטי המפורט בנספח ד',

 . , בהתאם להוראות שיפורסמו בהמשך על ידי מנהלת בתי ספר בניהול עצמירואה חשבון

באוקטובר ביחס לשנת הלימודים  1/ח הכספי יערך ויוגש לרשות לא יאוחר מיום הדו" 1.11

 הקודמת. 

 

 הורים חשבוןניהול עצמי וחשבון ניהול חשבונות נפרדים:  .2

בית הספר ינהל שני חשבונות בנק נפרדים, וינהל רישום של משק כספים סגור הן עבור חשבון  .2.1

 צמי והן עבור חשבון תשלומי הורים.הניהול הע

תישמר הפרדה בין חשבון הניהול העצמי לחשבון תשלומי הורים. לא תתאפשר העברה של   .2.2

תקציבים בין חשבון הניהול העצמי לבין חשבון תשלומי הורים ולהיפך. יחד עם זאת ניתן יהיה 

להשתמש בכספים משני החשבונות למטרות משותפות )בכפוף לכללי השימוש בכספים( אך לא 

 לצורך תשלום משני החשבונות. ניתן לפצל חשבוניות 

ייעשה בהתאם  ,ניהול חשבון תשלומי הורים, וכן, השימוש בתשלומי הוריםיתר הכללים לעניין  .2.3

ניהול הגביה והכספים במוסד ) 3-10./)א( 9ה3"חוזר מנכ"ל תשסבלכללים ולייעודים הקבועים 

 11-1./ 1א3"כ"ל תשעחוזר מנ( ותשלומי הורים) 11-7./)א( /ג3"חוזר מנכ"ל תשס, בהחינוכי(

 , וכפי שיתעדכנו מעת לעת.סכומי גביה תשלומי הורים()

 

 הכנסות : .3

 . ברור באופן המקור פרוט עם החשבונות הנהלת בכרטיס ירשמו הכנסות ככלל .3.1

תופק הודעת חיוב לכל גורם  ,כלומר בית הספר ירשום את כל הכנסותיו על בסיס מצטבר. .3.2

. הודעת החיוב תיערך סמוך ככל האפשר למועד נה לשנהויתרות חוב יועברו מש שנוצר לו חוב

 הראשון בו יש לבית הספר מידע מגובש לגבי החוב שנוצר. 
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הכנסות מהרשות המקומית יירשמו על פי מודל התקצוב 'סל תלמיד' שגובש ואושר ברשות,  .3.3

בנוסף לכל מרכיב אחר אותו התחייבה הרשות לשלם לבית הספר. ההכנסה תירשם בתחילת כל 

 ודש על פי החלק היחסי של התקציב השנתי.ח

 הכנסות על בסיס אקראי ו3או חד פעמי יירשמו על בסיס מזומן. .3.4

הכנסות מהרשאות שימוש במבנים, מתקנים, דמי שכירות וכו' יירשמו בתחילת כל חודש ללא  .3.5

 קשר למועד התשלום בפועל.

ות המס של הכנסות בית הספר יקבל הנחיות מהרשות המקומית לגבי אופן הדיווח לשלטונ .3.6

 מדמי שכירות מבנים.

בכל מקרה שנדרשת גביה שמעבר לתוכנית הגביה מההורים,  -גיליון איסוף כספים כיתתי  .3.7

לתלמיד, ניתן לגבות באמצעות גיליון איסוף כספים מבלי ₪  10בסכום חד פעמי שאינו עולה על 

כספים מותנה באיסוף  להנפיק קבלה פרטנית לכל משלם במועד קבלת התקבול. גיליון איסוף

 במזומן או בשיק שמועד פירעונו מיידי.

 הכנסות מריבית על פיקדונות יירשמו בעת קבלתם בפועל. .3.8

 כל הודעות החיוב יירשמו בכרטיסי החייבים בהנהלת החשבונות. .3.9

 אין ביטול של חיוב ללא תיעוד מתאים. .3.11

 

 נהלי גביה .4

 הנהלים ספר במסגרת הספר בתיל תפרסם אותו, מסודר גביה נוהל תגבש המקומית הרשות .4.1

 .הרשותי

 מקור המהווים נוספים ומגורמים מהורים לגבייה הספר לבית משפטיוסיוע  גיבוי תיתן הרשות  .4.2

 (. שוכרים כגון) הספר לבית נוסף הכנסה

)ניהול הגביה  3-10./)א( 9בחוזר מנכ"ל תשס"ה3יתר הכללים לעניין גבייה מהורים מפורטים  .4.3

)תשלומי הורים( וחוזר מנכ"ל  11-7./)א( /כי(, בחוזר מנכ"ל תשס"ג3והכספים במוסד החינו

 .)סכומי גביה תשלומי הורים(, וכפי שיתעדכנו מעת לעת 11-1./ 1תשע"א3

  

 הנחות בתשלומי הורים .5

 אשר, הספר בית ומזכירת הספר בית ממנהלת לפחות המורכבת, הנחות ועדת תהיה הספר לבית .5.1

 יגובשו הקריטריונים. הספר בבית לתלמידים הנחות למתן ונייםושווי שקופים קריטריונים תגבש

 .המקומית הרשות בשיתוף
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 יינתנו ההנחות. , תוך שמירה על צנעת הפרטויתועדו ההנחות בועדת יתקבלו לתלמידים הנחות .5.2

 . ההנחות בועדת שגובשו הקריטריון בסיס על ורק אך

 הסכום על ההורה חיוב באמצעות ,החשבונות הנהלת במערכת ביטוי לידי יבוא ההנחה סכום .5.3

 .ההנחה בסכום ההורה וזיכוי, המלא

 

 קבלת תרומות .6

תרומות יירשמו על בסיס מזומן בעת קבלת הכסף בבית הספר. תרומות ותמיכות לטובת בית  .6.1

הספר, מהורי תלמידים בבית הספר, יועברו לחשבון הבנק הבית ספרי המיועד לתשלומי הורים. 

תרומות שגויסו לטובת בית הספר ממקורות אחרים, שאינם הורי התלמידים בבית הספר, 

 יועברו לחשבון הניהול העצמי.

 

כל קבלת תרומה לבית הספר, בין אם לחשבון ההורים ובין אם לחשבון הניהול העצמי, תדווח  .6.2

 ותאושר על ידי הרשות המקומית.

 הרשות של כספית לבקרה נתונות יהיוו הספר בית בתקציב כלולות יהיו כאמור תרומות .6.3

 . המקומית

, אחר או פוליטי גורם ומכל הספר-בבית לתלמידים מהורים ישירה תרומה מקבלת להימנע יש .6.4

יש למנוע השפעה על מדיניות בית  .הספר-ביתמדיניות  על אחרת או זו בדרך להשפיע הדורשים

 הספר בדרך של מתן תרומה.

 כל של מפורט רישום וינהל תרומות לנושא נפרד בונותחש הנהלת כרטיס ינהל הספר-בית .6.5

    .התרומה יעוד בגין ההוצאות

ל העצמי ובין אם לחשבון ההורים, קבלת תרומות, בין אם לחשבון הניהויתר הכללים לעניין  .6.6

 שיתעדכן וככל, 1 סעיף', א / ג"תשס ח"משרה ל"מנכ בחוזר המפורטות להוראות בכפוף ייעשו

  .תרומות קבלת לעניין מקומיות רשויות על החלות הוראותל ובכפוף, לעת מעת

 

 תקבולים וקופה: .7

בגין כל אמצעי תשלום המתקבל עבור בית הספר יש להפיק קבלה סמוך ככל האפשר למועד  .7.1

 קבלת הכסף.

הקבלה תפרט הן את פרטי התקבול והן את רשימת הסעיפים והסכומים בגינם התקבל  .7.2

 סניף, מס' חשבון ומועד פירעון.  התשלום. פרטי התקבול יכללו בנק,
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 מקור נמסר למשלם והעתק נשאר בבית ספר. .7.3

  חל איסור לבטל קבלות. .7.4

בהנהלת החשבונות ינוהל חשבון קופה שיותאם למצב הקופה בפועל בכל אחד מאמצעי  .7.5

 התשלום.

 תקבולים במזומן

 יש להכניס את המזומן לכספת באופן מיידי ובצורה מסודרת. .7.6

 שהתקבל לקופות קטנות או לתשלומי ספקים.אין להעביר מזומן  .7.7

תשלום במזומן יופקד באותו היום בבנק )ככל שהדבר אין לצבור מזומנים בקופת בית הספר.  .7.8

 אפשרי(.

 בשקיםתקבולים 

 אין לקבל שקים מוסבים ו3או שקים שאינם על שם מבצע התשלום עצמו. .7.9

   ימים מיום קבלתם. /שיקים יופקדו תוך  .7.11

ואין להסב המחאה שהתקבלה עבור בית הספר לטובת  ודת בית הספרההמחאות ירשמו לפק .7.11

 או 'לא סחיר'. 'למוטב בלבד' , ולרשום. יש לבצע שרטוט )קרוס(גורם אחר

אין יודגש כי  להטביע את חותמת בית הספר על גבי ההמחאה.  במועד הפקדת ההמחאה יש .7.12

רק בעת ההפקדה בעת קבלת ההמחאה, אלא להטביע את חותמת בית הספר בגב ההמחאה 

 בחשבון הבנק.  

בשקים דחויים יופקדו למשמרת בבנק או יוחזקו בקופת ביה"ס )בכספת המעוגנת  תקבול .7.13

 לקיר ובתוך ארון נעול( ויועברו לחשבון הבנק בהתאם למועד פירעונם ללא השהיה.

יש לבצע אחת לחודש ספירת שיקים שטרם הופקדו ולבצע בדיקת התאמה לרישום בספרי  .7.14

 החשבונות.הנהלת 

 באשראיתקבולים 

בית הספר רשאי לגבות בכרטיס אשראי בכפוף להסדרת ההסכם עם חברות האשראי על ידי  .7.15

הרשות המקומית. אין לבצע הסדר בית ספרי פרטני עם אמצעי גביה שלא אושרו מראש על 

 ידי הרשות. 

לוא במקרה של תקבול באמצעות כרטיסי אשראי מחולקים לתשלומים תיערך קבלה על מ .7.16

 .הסכום בדומה לקבלת שיקים מעותדים
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 הוראת קבע

 במקרה של קבלת תשלומים בדרך של הוראת קבע, יש לחדש מדי שנה את הוראת הקבע. .7.17

 

 החזרת אמצעי תשלום: .8

הוראות  כרטיסי אשראי, המחאות,כגון: אמצעי תשלום שלא נפרעו או כובדו ) של מקרה בכל .8.1

 יש לפעול כדלקמן:  ,קבע(

  של החזרת אמצעי תשלום במערכת הכספים.יש לבצע רישום 

  טופס שק חוזר  את טופס הקבלה מקופה ,בחוצץ שקים חוזרים ,לתייק בתיק הבנק +
 מהבנק. 

 המשלם. את הגורםשוב  לחייב יש, ויש להודיע טלפונית למשלם על השק שלא נפרע בבנק 

  למשלם. שלא נפרע החוב יימסר השק  רק לאחר שישולם 

 חזר יוחזק בקופה. אמצעי התשלום המו .8.2

 לבנק . מהקופה העברה תירשם בשנית מופקד התשלום ואמצעי במידה .8.3

 עמלות הבנק בגין החזרת השק יחולו על הגורם המשלם. .8.4

 

 בנק : .9

 תוודא הדף קבלת מודפס. בעת בנייר או בקובץ בנק דפי שוטף באופן תקבל הספר בית מזכירת .9.1

 קודם. לדף רצף

הבנק ותיבדק  התאמות ביצוע לצורך קבלתם עם תהממוחשב למערכת יוקלדו הבנק דפי .9.2

 התאמת היתרה במערכת ליתרה בדפי הבנק.

 לעיון. הספר בית למנהל תועבר החריגים ורשימת הבנק התאמת תיסגר לחודש אחת .9.3

 הבנק. עם הרשות לסיכוםשיהיו מותאמים  מוסכמים עמלות תעריפי מהבנק יקבל הספר בית .9.4

תדפיסים ופנקסי שקים( יש לרשום בספרי הנה"ח כעמלות  דמי ניהול,את עמלות חשבון הבנק ) .9.5

 בנקאיות. 

 רכישת פנקסי שקים תהיה עם למוטב בלבד ועם קרוס )שרטוט(. .9.6

 ,על פי שיקול דעתו ועל פי תזרימי המזומן הצפויים ,בית הספר רשאי - שמירת ערך הכסף .9.7

  המזומן הצפוי. להפקיד כספים בפיקדונות נושאי ריבית לטווחי זמן התואמים את  תזרים
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או בגין עמלות אשראי, הן בחשבון ההורים והן בחשבון הניהול עלויות בגין עמלות הבנק  .9.8

 .ויתוקצבו במסגרת סל התלמיד יחולו על הרשות המקומית העצמי,

 

 :עם ספקים והתקשרות רכש .11

ביה"ס יוכל ליזום ולבצע רכישות והתקשרויות באופן עצמאי עד סכום מסוים, בהתאם  .11.1

הנהלים  ספרתנוסח בתקבע על ידי הרשות המקומית והרשאות רכש והתקשרות שלטבלת 

הרשותי. בסכומים שעולים על הסף שנקבע בטבלת ההרשאות כאמור, ביה"ס יוכל לבצע 

 רכישות או לקבל שירות מזכיינים שנבחרו באמצעות הרשות המקומית. 

ובהתאם ים הרשותי, הנהל ספרוההתקשרויות של בית הספר ייעשה בהתאם ל הרכש לוהינ .11.2

לכל דין החל על התקשרויות של רשויות מקומיות ובכלל זה הדינים המחייבים ניהול מכרזים 

 .ציבוריים ע"י רשויות מקומיות והוראות חוק עסקאות גופים

להנחיות משרד  לימה, בהלבתי ספר והתקשרות רכש הרשאות טבלתלהלן  לשימושכם, .11.3

 הפנים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנבחרו באמצעות הרשות המקומית תתבצע באופן  ספקיםקבלת שירות או ביצוע רכש מ .11.4

 הבא: 

  יבוצע מכרז  על ידי הרשות המקומית שבמסגרתו ייקבעו תנאי השירות ותעריפי הפעילות
 או הספקיםבית הספר יצרוך את השירות מהספק שייבחרו.  הספקיםאו הספק עבור 

 שייבחרו, בהתאם לתנאי השירות ותעריפי הפעילות שנקבעו, ובהתאם לצרכיו ויעדיו.

טווחי סכומי רכש 

 מסוים לשנה מספק

 מגבלה בתחומי ההתקשרות תהליך נדרש

 ללא אישור רשות פטור 0-1,001

 ללא אישור רשות הצעות מחיר בכתב 3לפחות  1,001-1,000

 ללא אישור רשות הצעות מחיר בכתב /לפחות  1,001-10,000

 באישור  הרשות מקומית הצעות מחיר בכתב  9לפחות  10,001-13,711

באישור באמצעות הרשות  ימכרז פומב 13,711מעל 

 מקומית
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  ניסוח תנאי המכרז והפרמטרים לבחירת הזכיינים, ייעשו ככל האפשר וככל שהדבר רלוונטי
 בשיתוף מנהלי בתי הספר, בהלימה לצרכים ולתובנות של בתי הספר.

 

של הרשות המקומית או בהסכמים שלה עם  םבית הספר ישאף לעשות שימוש במכרזי .11.5

. בכל מקרה אחר יוודא בית הספר כי תנאי ההתקשרות עם הספק עדיפים על אלה .ספקים

 הרשות. של

 בחירת ספק תאושר על ידי מנהל בית הספר. .11.6

 .אין לפצל חוזים המהווים בפועל עבודה שלמה אחת למספר חוזים נפרדים .11.7

בכפוף למחויבויות קיימות של הרשות המקומית החלת סעיף זה תיעשה באופן הדרגתי,  .11.8

לעובדים המועסקים ברשות ולזכיינים שכבר נבחרו ופועלים בעת המעבר לניהול עצמי. מעת 

מעבר בתיה"ס לניהול עצמי לא יבוצעו התקשרויות חדשות שלא על פי המתווה המפורט 

 לעיל.

 עם ספקים ת ביה"סועבודהתקשרות 

 .לי פטור מלא מניכוי מס במקור ואישור ניהול ספריםעבוד רק עם ספקים בעביה"ס י .11.9

 אישור המלאים, הספק פרטי דהיינו; הנדרשים, האישורים את כל מהספק יקבל הספר בית .11.11

 במקור.  מס מניכוי פטורו ספרים ניהול ציבוריים, אישור גופים עסקאות

 רטיפ עם החשבונות במערכת כרטיס לספק שנפתח לאחר תתאפשר רק ספק עם התקשרות .11.11

 וכו'. מלאה עוסק, כתובת תאגיד, מספר שם+שם משפחה, סוג המלאים; הספק

 ספק. בפתיחת חייבים לא ₪ 100עד  של פעמיים חד בסכומים קטנה קופה הוצאות .11.12

 ומראש. בכתב אשר יתועדו תשלום, תנאי תכלול ספק עם התקשרות .11.13

 להלן המונחים המקצועיים של תנאי התשלום: .11.14

 החודש שהתקבל המוצר3השרות.  תשלום יבוצע בסוף - שוטף 

 + תשלום יבוצע חודש לאחר סוף החודש של קבלת המוצר3השרות )לדוגמה:  – 0/שוטף

אם קיבלנו במהלך חודש מאי אז התשלום יבוצע בסוף יוני(. וכן, באותה מידה ניתן 

 וכו'. 10370לקבוע שוטף +

 מחיר, כמות, וללתהכ מפורטת )ידנית או ממוחשבת( רכש הזמנת לספק יעביר הספר בית .11.15

אחר. ההזמנה תהיה חתומה על ידי  נדרש רלוונטי מידע וכל אספקה, תנאי תשלום זמן,

 מורשי החתימה. 
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כגון:  להתקשרות,הזמנה וכן התכתבויות שקדמו  יש לשמור לצורך תיעוד ההזמנה: העתק .11.16

 וכדומה. הספק עם הסכמים רכש3מכרזים, ועדת של פרוטוקולים מחיר, הצעות

 רצונו לשביעות קבלתםאת  הטובין3השירות מקבל יאשר הטובין3השירות תקבל בעת .11.17

 אשר תאפשר חתימה מהספק. שתתקבל המשלוח3החשבונית תעודת גבי על ידו בחתימת

 ההזמנה מפרט בין מלאה התאמה יוודא השירות3הטובין. המאשר מקבל של וודאי זיהוי

 בפועל. שהתקבלו השירות3הטובין לבין

ין או ביצוע השירות הספק יעביר למזכירה חשבונית או חשבונית קבלה לאחר העברת הטוב .11.18

 בית מזכירת תוודא ספקהמ חשבוניתה קבלת עם)במקרה של מלכ"ר או עוסק פטור(. 

 ייערך התאמה אי כל החשבונית. לגבי לבין המאושרת ההזמנה בין מלאה התאמה הספר

 מתאים. תיעוד

 להנחיות ועונה תקינה נראיתחשבונית מקור, הינה  שהחשבונית לוודא המזכירה באחריות .11.19

 לביצוע מתאימים הרכש פרטי מלאים, ספק פרטי ספרים, קרי: קיימים יהולנ הוראות

 החשבונית. על תאריך ויש מקור נרשם החשבונית גבי בפועל, על

 חשבונית המקור, בתוספת סעיף ההוצאה אליו תשויך, תאושר על ידי מנהל בית הספר. .11.21

 תשלום יבוצע לא קבלתה.במועד  החשבונות הנהלת למערכת תוקלד המקור חשבונית .11.21

 חשבונות. בהנהלת או החשבונית קבלה החשבונית רישום ללא לספק

 לתשלום. ועברלא ת לעיל ה כמפורטאושר שלאחשבונית  .11.22

 לספקיםתשלום 

 הספק. עם מראש שסוכמו התשלום לתנאי בהתאם יבוצע התשלום .11.23

 . ם באמצעות המחאה על בסיס מזומן בלבדתשלום עבור שירות3טובין יש לשל .11.24

תשלום עבור שירות3טובין יוגש לספק  אין לבצע תשלום לספק באמצעות המחאות דחויות. .11.25

בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו בהצעת  ,בעת המועד שהיה אמור לקבל את התשלום

 המחיר.  

מו ה יחתפרטי ספק3סכום3תאריך. על ההמחא - בעת הכנת המחאה יש לבדוק התאמה .11.26

 וכן תוטבע חותמת ביה"ס על ההמחאה.  מורשי החתימה בחשבון הבית ספרי, 

סכום שירשם בהמחאה יהיה חייב להיות תואם בדיוק את הסכום הרשום בחשבונית המס  .11.27

 )על האגורה( או ריכוז של מסמכי תשלום לרבות זיכויים.

 לאחר תשלום לספק יש לקבל קבלה על ביצוע התשלום ולתעד.       .11.28
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 חתימה על המחאה בנקאית למנהל תלווה בכל האישורים הנדרשים כמתואר לעיל.הגשת  .11.29

 בכל אופן, אסור לחתום על המחאה בנקאית לפני כל הפרטים )שם המוטב, תאריך וסכום(.  .11.31

 

 קטנה : קופה .11

המיועדת ₪  100 -הקטנה היא אמצעי תשלום להוצאת סכומים קטנים של עד כ הקופה .11.1

 פעמיות )לא לתשלום של הזמנה מסודרת(. ות חדלתשלום במזומן בלבד של הוצא

 בלבד. אחד אדם באחריות תהיה קטנה קופה כל .11.2

הקופה הקטנה יכולה להישמר במהלך יום העבודה בכספת. תשמר הקופה הקטנה  .11.3

 .את הקופה המנהל לאדםהמפתח יהיה נגיש רק  במגירה3ארונית נעולה.

       יים במזכירות ביה"ס.כספי הקופה הקטנה יהיו מופרדים משאר הכספיים המצו .11.4

 הראשון. המחזור דמי קבלת יאשר קטנה קופה מנהל .11.5

 )בכפוף לנהלי הרשות המקומית(. ₪ 1,000 של סך על יעלה לא המחזור דמי סכוםמומלץ כי  .11.6

בכפוף לנהלי ₪ ) 1,000הקופה הקטנה לא יעלה על המחזור השנתי של מומלץ כי סכום דמי  .11.7

 הרשות המקומית(.

, אשר יצורפו צאות מקופה קטנה יבוצע כנגד חשבונית מס וקבלה בלבדתשלום החזר הו .11.8

  יש לרשום על החשבונית את שם מבצע ההוצאה ואת מהות ההוצאה.לקופה הקטנה. 

 הספר כל הוצאה במסגרת קופה זו, תיזקף לחובת סעיף ההוצאה המתאים בתקציב בית .11.9

  .בתוכנה להנהלת חשבונות

ם ויתרה באמצעות דף עם טבלה, שיכלול: תאריך, בקופה הקטנה ינוהל מעקב תשלומי .11.11

 פרטי ההוצאה, שם המבצע וסכום ההוצאה.

( או החזרים לתלמידים )החזרים ישולמו בשקים בלבד אין לשלם באמצעות הקופה הקטנה .11.11

  וטלפון. , מיםארנונה, חשמל לרבות תשלומי₪,  100תשלומים מעל 

 מהמסמכים אחד כל כאשר, קיניםת הוצאה מסמכי כנגד רק תבוצע מחזור דמי השלמת .11.12

 רלוונטית. הוצאה מבטא

בתוכנה  הקופה לרישומי בפועל הסכום להתאמת לדאוג קטנה קופה כל מנהל באחריות .11.13

 .להנהלת חשבונות

 הקטנה. הקופה מנהל באחריותהינו  קטנה בקופה חוסר .11.14
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ורך לצאת ההתאמות בין הקופה הקטנה לבין הרישום בספרים, המנהל  מידי רבעון יבדוק .11.15

 בקרה ומעקב.

 

 חשבונות : הנהלת .12

 על אחראית הספר בית ככל שלא מועסק בעל תפקיד ייעודי לעניין זה בבית הספר, מזכירת .12.1

 הנדרשות. ההתאמות וביצוע החשבונות הנהלת בספרי השוטפים הרישומים ביצוע

או לבעל  למזכירה לספק הספר בית הרשות המקומית, משרד החינוך ומנהל באחריות .12.2

 משרתם והיקף המקצועית להכשרתם בהנהלת חשבונות בהתאם מקצועי סיוע התפקיד

 הכספים. לניהול המיועד

 מהות את במדויק יבטאיבוצע בשיטת הרישום הכפולה, ו בספרים הרישום .12.3

)שיוך תקציבי מאושר על ידי  ההכנסה3הוצאה. של התקציבי והשיוך ההוצאה3הכנסה

 מנהלת בית הספר(

 מתאימה. אסמכתא ללא חשבונותה בספרי רישום לבצע אין .12.4

 תיעוד. ללא לסעיף מסעיף הוצאות3הכנסות להעביר אין .12.5

 הבאה. לשנה פתיחה יתרות יועברו השנה סגירת עם .12.6

 כל את הספר בית מזכירת תסגור הקודם, החודש מסיום יום 11תוך  לחודש, אחת .12.7

לו את הספר, אשר יכל בית למנהל דוחות ותעביר נתונים סקירת הבנק , תבצע התאמות

 הבאים: הנתונים

 ומצטבר. ביצוע,חודשי מול תקציב דוח 

 מאזן בוחן 

 דוח התאמת בנק 

 הורים. גביה דוח 

 וספקים. חייבים בבנק, מאזניים: יתרות נתונים 

פעמים במהלך שנת  9בתי הספר שיעברו לניהול עצמי יעבירו  /301החל מספטמבר  .12.8

, כמפורט 'בסעיף גיבוש ובניית רצילימודים, נתונים כספיים מצטברים למאגר מידע כספי א

 –ספטמבר, אוגוסט -.  הנתונים יועברו עבור התקופות הבאות: אוגוסטתקציב בית ספרי'

בתום כל אחת מהתקופות בית הספר יפיק  יולי )שנתי(. –מרץ, אוגוסט  –דצמבר, אוגוסט 

עודכן ומשקף דוח תקציב מול ביצוע, יוודא נכונות הנתונים והשיוך לסעיפים, וישלח דוח מ

 יום מתום תקופת הדיווח. 0/-עבור התקופות האמורות. הדוח יישלח למאגר לא יאוחר מ
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הסטנדרטי המצורף  לשאלון בהלימה פנימית, בקרה לפחות אחת לשנה סקר תבצע הרשות .12.9

 .מלווהההוועדה  ולחברי הספר בית למנהל הסקר ממצאי ותעביר ,כנספח ו'

 

 : ותיוק ארגון .13

שם  בבהירות יצוין עליהם בתיקים יתויקו קבלות וכל חומר רלוונטי אחרדוחות, נתונים,  .13.1

 תיק. ותכולת הלימודים ביה"ס, שנת

 ספקים, כגון: נושאים לפי או חשבונות בהנהלת מנות מספרי לפי הנתונים והדוחות יתויקו .13.2

 מתוך מסמך של מהיר לאיתור אפשרות להיות צריכה מקרה ועוד. בכל בנק מסמכי קבלות,

 הפיסי. המסמך מתוך הרישום של מס' מנה ואיתור חהנה"

, לרבות שוברי הוצאות, הנהלת החשבונות של ביה"ס תיעוד  כל ישמור הספר בית .13.3

 למשך ,חשבוניות, ספחי המחאות ואישורי ספקים בדבר ניהול ספרים וניכוי מס במקור

 שנים(. שבע כלל )בדרך בחוק הקבוע הזמן

 

 מידע : ואבטחת גיבויים .14

 הכספי של ביה"ס יישאר חסוי ומוצנע. המידע  .14.1

 כל מסמך שהופק מהמחשב ו3או צולם ואין בו שימוש יועבר לגריסה בלבד.  .14.2

ו3או מנהל3ת ביה"ס לעיין  הרשות המקומיתאין לאפשר לגורמים שלא הוסמכו על ידי  .14.3

 בדוחות3תיקים3מסמכים, וכן כל מי שאין לו נגיעה למערכת הכספית של ביה"ס. 

 לוודא המקומית הרשות באחריות .המידע אבטחת של הסטנדרטים בכל ודלעמ על ביה"ס .14.4

 זאת.

)קרי,  גיבויים של דורות 3לפחות  וישמור המקומיות המערכות של יומי גיבוי יבצע ביה"ס .14.5

 מגנטית. מדיה על גבי שיישמר חודשי לגיבוי בנוסףשבוע של גיבויים( 

 מידע.ה מאגרי חוק פי על מידע מערכות רישום תוודא הרשות .14.6

 דגשים:  .14.7

  או דיסקט שונהתיקיה שונה או בכל יום יבוצע גיבוי עלDisk On Key   לכל שונה
  יום בשבוע.

 ישמרו במקום מאובטח ומוגן משריפה. הגיבויים  

 הספר במקום מאובטח וחסין אש, -בסוף השבוע יבוצע גיבוי כפול, אחד יישמר בבית
   והשני יילקח על ידי המזכירה.
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 שונות:וצאות דגשים לסוגי ה .15

 , והוראות שעל בית הספר לפעול לפיהם:מסוימים סוגי הוצאותדגשים עבור להלן מספר 

 

 הוצאות כיבוד, מתנות, אישיות וכו': .15.1

 .הוצאות כיבוד יש לאשר בצניעות ובמשורה  

 יש לשמור על צניעות בנושא זה, כמקובל בשירות הציבורי. - מתנות לצוות וימי גיבוש  

 ר הכספי לכך אינו מתשלומי הורים.יש להקפיד שהמקו  

  נסיעה: הוצאות .15.2

 .הוצאות נסיעה באוטובוס מאושרות על פי מחירי כרטיס אוטובוס  

  מנהל המוסד רשאי בהתאם לשיקול דעתו ובצירוף  –הוצאות נסיעה במונית בתוך העיר

נימוקו בכתב לאשר הוצאות נסיעה במונית בתוך העיר כאשר לא מתאפשרת נסיעה 

  וכיו"ב. חבילות כבדות כגון: חבילות דוארציבורית בשל נשיאת  בתחבורה

 נסיעה מיוחדת במונית מחוץ לעיר.לאשר אין  –ה במונית מחוץ לעיר הוצאות נסיע 

  הוצאות אישיות .15.3

  הרשות המקומיתממלא תפקיד המחזיק טלפון סלולארי במימון  –טלפון סלולארי ,

סלולארי. ללא  ו בזקיפת שווי לטלפוןחייב לדווח על כך לחשב שכר ויחויב במשכורת

  מס.ה ה על דיניעבירמתעורר חשש לביצוע זקיפה מסודרת על פי חוק, 

 לא תמומן מקופת  –כישת ציוד אישי כגון מחשב נייד, יומן אלקטרוני, פאלם פיילוט ר

  הספר.-בית

 לדווח  ביה"ס רשאי לרכוש מחשב נייד לצורכי בית הספר. באחריות מנהל המוסד

ום את המחשב הנייד במצאי הבית ספרי ולהדביק עליו מדבקה שתונפק ע"י ולרש

  הרשות אשר תציין שהמחשב הנייד הינו רכוש הרשות.

  הספר. ניתן -לא יירכש מקופת בית –מנוי אישי לעיתון יומי, ירחון או ספרות מקצועית

  הספר.-להשתמש במנויים הנרכשים לספריית בית

  לכל גורם שהוא, או לקבל הלוואות מכל מקור. אין לאשר  אין לתת הלוואות –הלוואות

  הספר.-לעובדים הלוואות ו3או מימוני ביניים מקופת בית

 הספר -הספר. אין להחזיק בכספת בית-אין לערבב כסף פרטי עם כספי קופת בית

  כספים פרטיים.

 הספר.-הספר למזומנים מקופת בית-אין להמיר המחאות של עובדי בית  

 רשים להקפיד הקפדת יתר בנושאים רגישים וטעונים אלה, שיש בהם מן מנהלים נד

  ההטבה האישית.
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 דוחות כספיים סטנדרטיים לבתי ספר בניהול עצמי -ד' נספח 

 כללי
 
פעמים במהלך שנת לימודים,  9בתי הספר שיעברו לניהול עצמי יעבירו  /301החל מספטמבר  .1

צי שהוקם על ידי משרד החינוך, בהתאם נתונים כספיים מצטברים למאגר מידע כספי אר
 להוראות שיפורסמו בחוזר נפרד. 

להלן מוצגים הדוחות הכספיים הסטנדרטיים אשר יוצגו במאגר המידע הכספי שיופעל החל  .3
על ידי משרד החינוך, וכפי שיתעדכנו מעת לעת. הרשות המקומית ובתיה"ס  3013מספטמבר 

 פיים של בית הספר באמצעות הדוחות הסטנדרטיים.יוכלו לבצע מעקב ובקרה על הנתונים הכס
(, אשר יופק 1.3/עד  1.1בתי הספר יעבירו לרשות דו"ח כספי שנתי ביחס לשנת לימודים )כן, -כמו ./

 , מבוקר ומאושר על ידי רואה חשבון. להלןממאגר המידע הכספי במבנה הסטנדרטי המפורט 

פיים, ובו ביאורים והנחיות לגבי שיוך בהמשך יפורסם נוהל נפרד לבקרה ואישור הדוחות הכס .4
 הפעולות הכספיות לסעיפים המובנים, הבנת הדוחות ואישור הדוחות הכספיים המפורטים.

 
 

        דוח מאזן בית הספר      א.

        

 סמל רשות מקומית ________ ____ שם רשות מקומית _____שם בית הספר _____________ סמל מוסד________

        לימודים ___________שנת 

       התקופה:  מתאריך__________ עד תאריך___________ 

        

 נכסים
שנת לימודים 
 לביצוע הדוח

שנת לימודים 
      קודמת

      רכוש שוטף

          מזומן בקופה ובבנקים

          פיקדונות לזמן קצר

          הורים חייבים

          רשות מקומית

          חייבים אחרים

           

 התחייבויות
שנת לימודים 
 לביצוע הדוח

שנת לימודים 
      קודמת

      התחייבויות שוטפות

          ספקים 

          הורים זכאים

          רשות מקומית

          זכאים אחרים 

           

 נכסים  נטו
שנת לימודים 
 לביצוע הדוח

שנת לימודים 
      קודמת

חשבון ניהול  -יתרת עודף/גרעון מצטבר 
 עצמי

    
     

     חשבון הורים -יתרת עודף/גרעון מצטבר 
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      דוח על פעילויות בית ספר )הורים וניהול עצמי( ב.

       

 ל רשות מקומית ________סמ ____ שם רשות מקומית ______שם בית הספר _____________ סמל מוסד________

       שנת לימודים ___________

      התקופה:  מתאריך__________ עד תאריך___________ 

       

 ביצוע בפועל הסעיף

     

     

     

      הכנסות ניהול עצמי

        הכנסות רשות מקומית

        הכנסות נוספות

        סה"כ הכנסות ניהול עצמי

      הכנסות הורים

        תשלומי חובה

        תשלומי רשות

        תשלומים מרצון

        סה"כ הכנסות הורים

   סה"כ הכנסות
     

         

      הוצאות ניהול עצמי

        הוצאות תפעול

        הוצאות אחזקה

        הוצאות רכש והצטיידות

        ותהוצאות יוזמות חינוכי

        הוצאות כח אדם מנהלי

        הוצאות שיפוצי קיץ

        סה"כ הוצאות ניהול עצמי

      הוצאות הורים

        תשלומי חובה

        תשלומי רשות

        תשלומים מרצון

        תרומות הורים

        סה"כ הוצאות הורים

   סה"כ הוצאות
     

         

        רת עודף/גרעון השנהית

        יתרת פתיחה שנים קודמות

   יתרת עודף/גרעון מצטבר
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       דוח על פעילויות 'חשבון ניהול עצמי'  ג.
         

 סמל רשות מקומית ___________ שם רשות מקומית ______שם בית הספר __________ סמל מוסד_________

         ____שנת לימודים _______
התקופה:  מתאריך__________ עד 

       תאריך___________ 
         

 הסעיף

 שנת לימודים קודמת שנת לימודים לביצוע הדוח

תקציב 
 שנתי

ביצוע 
 לתקופה 

 הפרש
יחס 

 )באחוזים(
תקציב 

 שנתי
ביצוע 
 שנתי

 הפרש
יחס 

 )באחוזים(

 הכנסות רשות מקומית

                 סל תלמיד -רשות מקומית 

                 העברות נוספות -רשות מקומית  

                 הכנסות רשות מקומית -סה"כ 

 הכנסות נוספות

                 השכרת מתקני ביה"ס

                 ביצוע יוזמות ופעולות בביה"ס

                 תמיכות מלגות ותרומות

                 ואחר מימון, דמי שתייה

                 הכנסות נוספות -סה"כ 

 הוצאות תפעול

                 חשמל

                 מים

                 גז וסולר לחימום

                 טלפון

                 דואר ומשלוחים

                 אינטרנט

                 שירותי הנה"ח וניהול כספים

                 עמלות בנק

                 כיבודים, אשל ונסיעות בתפקיד

                 הוצאות תפעול -סה"כ 

 הוצאות אחזקה

                 אחזקת מבנה ובדק בית 

                 גינון

                 אחזקה ורכישת ריהוט

                 אחזקת מחשבים

                 אחזקה ורכישה מזגנים ותנורי חימום

                 אחזקת מדפסות וסורקים

                 הוצאות אחזקה -סה"כ 

 רכש והצטיידות

                 ציוד משרדי

                 ציוד לחינוך גופני
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                 ספרים וספריות

                  חומרי לימוד

                 דמי שכפול

                 חומרי ניקוי

                 בטיחות ועזרה ראשונה

                 הוצאות רכש והצטיידות -סה"כ 

 יוזמות חינוכיות

יוזמות חינוכיות ופרויקטים לימודיים 
 פעולות -

                

קטים לימודיים יוזמות חינוכיות ופרוי
 טכנולוגיה ומיחשוב -

                

יוזמות חינוכיות ופרויקטים לימודיים 
 הדרכות והכשרות לצוות -

                

                 כח אדם פדגוגי ומדריכי העשרה

                 הוצאות יוזמות חינוכיות -סה"כ 

 כח אדם מנהלי

                 שרתים

                 זכירותמ

                 סייעות

                 ניקיון מבנה

                 הוצאות כח אדם מנהלי -סה"כ 

 שיפוצי קיץ

                 הוצאות שיפוצי קיץ -סה"כ 

                  

                 פעילות חשבון ניהול עצמי -סה"כ 
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        ד.   דוח על פעילויות חשבון הורים

 שם בית הספר _____________ סמל מוסד____________ שם רשות מקומית ____________ סמל רשות מקומית ________

           שנת לימודים ___________

         מתאריך__________ עד תאריך___________ 

 סעיף

 יתרות הורים ות הוריםהוצא הכנסות הורים

תקציב 
 הכנסות

יתרה 
מועבר

ת 
משנה 
 קודמת

חיוב 
הורים 
)כולל 
 מלגות(

תקבולים 
 בפועל

שיעור 
גביה 
בפועל 

 )באחוזים(

יתרת 
הורים 
 חייבים

תקציב 
 הוצאות

הוצאות 
 בפועל

יתרה 
על 

בסיס 
 מזומן 

יתרה 
על 

בסיס 
 מצטבר 

שיעור 
ניצול על 

בסיס 
מזומן 

 ( %-)ב

 תשלומי חובה

                       גרת ביטוחא

אגרת טיפולי 
 שיניים

                  
    

תשלומי  -סה"כ 
                       חובה

 תשלומי רשות

                       מסיבות כיתתיות

                       מסיבת סיום

                       סל תרבות

                       השאלת ספרים

                       טיולים

                       סיורים לימודיים

                       ועד הורים ארצי

                       ועד הורים יישובי

                       שחייה

                       שלח

תשלומי  -סה"כ 
                       רשות

 תשלומים מרצון

                       תלן

                       קרן קרב

                       מילת

                       הזנה

                       רכישות מרוכזות

 -שירותים מרצון 
 שונות

                      

תשלומים  -סה"כ 
                       מרצון

 תרומות הורים

תרומות  -סה"כ 
                       הורים

                        

פעילות  -סה"כ  
 חשבון הורים
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 : הצהרת הרשות בדבר סל התלמיד שהועבר לבתי הספרה'נספח 

 
 

 תאריך: ________         
 לכבוד

 מנהלת בתי ספר בניהול עצמי
 וךמשרד החינ

 
 שם הרשות __________    סמל בעלות  _________

 
 הנידון: העברת כספים לבתי ספר בניהול עצמי

 
הריני מאשר בזאת כי הרשות המקומית העבירה לבתי הספר את הסכומים כדלקמן, בגין  התקופה 

 :           ה"ס לשנת הלימודים  , במסגרת תקצוב בתי                           לבין                             שבין 
 

שם בית  סמל מוסד
 הספר

מספר 
תלמידים 

בביה"ס 
 סה"כ

תקציב לשנת 
הלימודים לפי 
אישור מועצה 
 מיום ______

העברות  לשנת  
הלימודים עד 

לתחילת 
התקופה 
 האמורה

העברות 
לתקופה 
 האמורה 

העברות 
מצטברות 

מתחילת 
 שנה"ל

       
       
       
       
 

כל הסכומים שהועברו לבית הספר הועברו ללא קיזוזים ונתקבלו בחשבונות הבנק של בתי הספר 
 במלואם על פי המפורט לעיל.

 
 
 

 על החתום:
 
 
 

 מנהל אגף החינוך   גזבר הרשות
  ___________   _____________ 
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 סקר בקרה פנימית -ו'נספח 

 

                  ם ________ תוכנית ביקורת לשנת הלימודי

 

 _____________ : שם בית הספר

 _____________  סמל מוסד: 

 _____________ תאריך הביקורת:

 _____________  שם המבקר: 

 _____________  מפקחת כוללת: 

 

 

 אנשי קשר:

 

 פרטי המוסד:

  כתובת:  טלפון:

כתובת אתר   פקס:

 אינטרנט:

 

    מייל:

 סיווג ביה"ס  נייד:

)קהילתי, ממלכתי, 

 ממ"ד וכו'(:

 

 

 מס' התלמידים בבית הספר בפילוח לפי כיתות לשנה"ל הנוכחית:

 מס' תלמידים מס' כיתות שכבה

   

   

   

   

   

   

   סה"כ

 

 

  מזכירה:

  מנהל3ת:
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 תוכנית ביקורת
 

 סקר בקרה פנימית 

לא  לא כן סעיף מספר
 רלוונטי

 הערות 

 ואישור תקציב בית ספריגיבוש  1

         האם גובשה תוכנית עבודה פדגוגית ותקציב בית ספרי שנתי? 1.1

האם תוכנית העבודה מבטאת את מטרות ביה"ס, יעדיו וסדרי העדיפויות הבית  1.3
 ספריים?

        

האם מקורות התקציב כוללים גם את יתרת העודף3הגרעון שנצבר מתקופות קודמות  /.1
 שנה"ל שטרם הסתיימה? לרבות

        

האם תוכנית העבודה הוצגה ואושרה על ידי וועדה מלווה בית ספרית, טרם פתיחת  1.9
 שנה"ל?  

        

         האם במהלך שנה"ל התקיים דיון בוועדה המלווה סביב התכנון מול ביצוע? 1.1

בניהול עצמי ותקציב  האם קיימים דיווחים נפרדים עבור תקציב ופעילות החשבון 1.1
 ופעילות חשבון תשלומי הורים? 

        

         האם התקציב מפורט בהתאם לתחומי האחריות של הבית הספר? 1.3

האם פירוט סעיפי ההוצאות וההכנסות הוא כפי שהוגדר על ידי משרד החינוך  1.1
 ומוטמעים בתוכנה הכספית?

        

         ין סעיפים? האם בוצעו העברות סכומים ב 1.7

האם העברת הסכומים בין הסעיפים אושרו על ידי הרשות המקומית ו3או הוועדה  1.10
 המלווה הבית ספרית? האם קיים תיעוד?  

        

         האם יתרות תקציב חשבון הניהול העצמי הועברו משנה קודמת?  1.11

התקופות כפי  9דע כספי ארצי עבור האם הועברו נתונים כספיים מצטברים למאגר מי 1.13
 שנקבעו במסך ההבנות? 

 יולי(-מרץ, אוגוסט-דצמבר, אוגוסט-ספטמבר, אוגוסט-)אוגוסט

        

הופק דוח תקציב מול ביצוע תוך בחינת הנתונים  1.13האם בתום התקופות בסעיף  /1.1
 והשיוכים לשם שליחת נתונים למאגר מידע כספי ארצי? 

        

(, אשר הופקו 1.3/עד  1.1האם הועברו לרשות המקומית דוחות כספיים שנתיים ) 1.19
 ממאגר המידע הכספי, מבוקרים ומאושרים על ידי רואה החשבון המבקר?

        

 ניהול חשבונות נפרדים: חשבון ניהול עצמי וחשבון הורים 2

משק סגור הן עבור האם בית הספר מנהל שני חשבונות בנק נפרדים ומנהל רישום של  3.1
 חשבון הניהול העצמי והן עבור חשבון תשלומי הורים? 

        

האם קיימת הפרדה מלאה בין התקציבים ולא בוצעה העברה של תקציבים בין חשבון  3.3
 הניהול העצמי ולחשבון תשלומי הורים?

        

בהתאם לכללים  האם ניהול חשבון תשלומי הורים וכן השימוש בתשלומי הורים הינו /.3
 ולייעודים הקבועים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך?

        

 הכנסות  3
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         האם כלל ההכנסות נרשמו בכרטיס הנהלת החשבונות עם פירוט המקור באופן ברור? 1./

         האם כל הודעות החיוב נרשמו בכרטיסי החייבים בהנהלת חשבונות? 3./

         ועד ומאושר? האם כל ביטול חיוב מת /./

האם הכנסות מהרשות נרשמו על פי מודל התקצוב "סל תלמיד" שגובש ואושר ברשות,  9./
 בנוסף לכל מרכיב אחר אותו התחייבה הרשות לשלם לביה"ס?

        

 -אופן רישום ההכנסות בבית הספר 1./

יס אקראי ו3או האם הכנסות ביה"ס נרשמו על בסיס מצטבר? )למעט הכנסות על בס 1.1./
 חד פעמי(

        

         האם הכנסות על בסיס אקראי ו3או חד פעמי נרשמו על בסיס מזומן? 1.3./

האם הכנסות מהרשות המקומית נרשמו בתחילת כל חודש על פי החלק היחסי של  /.1./
 התקציב השנתי?

        

מו בתחילת כל חודש ללא האם הכנסות משימוש במבנים, מתקנים ודמי שכירות נרש 1.9./
 קשר למועד התשלום בפועל?

        

         האם הכנסות מריבית על פקדונות נרשמו בעת קבלתם בפועל? 1.1./

 -גביית כספים במסגרת הכיתה באופן חד פעמי 1./

         לתלמיד?₪  10האם הסכומם המקסימלי אינו עולה על  1.1./

         עות גיליון איסוף כספים?האם הגבייה מבוצעת באמצ 1.3./

         האם הגבייה נעשית במזומן או בשיק על בסיס מזומן?  /.1./

 נוהל גביה מההורים 4

         האם קיים חוזר מפורט על כל נושאי הגבייה? )יש לצרף( 9.1

         האם קיים העתק אישור ועד ההורים ומשרד החינוך לתוכנית הגבייה?  9.3

         האם חוזר הגבייה מתאים להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך? /.9

         האם בוצעו חיובים נוספים מעבר לתוכנית הגבייה? )יש לפרט( 9.9

         האם הופקו קבלות להורים בעת התשלום )לרבות תשלומים דחויים(? 9.1

         האם קיים נוהל גבייה בגין חובות משנים קודמות? 9.1

         האם מופק דוח חייבים? 9.3

 הנחות בתשלומי הורים 5

         האם קיימת ועדת הנחות בבית הספר? )פרט חברי הועדה( 1.1

         האם ועדת ההנחות היא המוסמכת היחידה למתן הנחות לתלמידים? 1.3

ביה"ס ואושרו על האם גובשו קריטריונים שקופים ושוויוניים למתן הנחות לתלמידי  /.1
 ידי הרשות המקומית?

        

         האם הנחות לתלמידים הוענקו אך ורק על בסיס הקריטריונים שגובשו? 1.9

         האם קיים תיעוד למתן ההנחות לתלמידים? 1.1
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האם סכום ההנחה נרשם במערכת הנהלת החשבונות של ביה"ס )באמצעות חיוב  1.1
 וזיכוי ההורה בסכום ההנחה(? ההורה על הסכום המלא

        

 תרומות  7

         האם נתקבלו תרומות בשנה"ל הנוכחית? 3.1

         האם התרומות נרשמו על בסיס מזומן? 3.3

האם ביה"ס מנהל כרטיס הנהלת חשבונות נפרד לנושא תרומות ומנהל רישום מפורט  /.3
 של כל ההוצאות בגים יעוד התרומה?

        

         האם תרומות לטובת ביה"ס מהורי התלמידים בביה"ס הועברו לחשבון בנק הורים?   3.9

האם תרומות שגויסו לטובת ביה"ס ממקורות אחרים )שאינם הורי תלמידי ביה"ס(,  3.1
 הועברו לחשבון הניהול העצמי?

        

רו על ידי הרשות האם כל התרומות )מהורי התלמידים ו3או ממקורות אחרים( אוש 3.1
 המקומית?

        

 תקבולים וקופה 8

 -כללי 1.1

האם עבור כל אמצעי תשלום המתקבל עבור ביה"ס מופקת קבלה סמוך ככל האפשר  1.1.1
 למועד קבלת התשלום?

        

האם הקבלה מפרטת את פרטי התקבול )בנק,סניף, מס' חשבון ומועד פירעון( וכן את  1.1.3
 והסכומים בגינם התקבל התשלום? רשימת הסעיפים

        

         האם המקור נמסר למשלם והעתק נשאר בביה"ס? /.1.1

         האם בוטלו קבלות  בשנה"ל? האם הביטול מתועד? 1.1.9

האם בהנהלת החשבונות מנוהל חשבון קופה התואם למצב הקופה בפועל, בכל אמצעי  1.1.1
 התשלום?

        

         ישנה כספת בביה"ס המוחזקת בהתאם לההנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך? האם  1.1.1

 -תקבולים במזומן 1.3

         האם כסף מזומן מוחזק בכותלי ביה"ס?  

         האם המזומן נכנס לכספת באופן מיידי ובצורה מסודרת עם קבלתו?  

         זומן שנתקבל מההורים?האם קיימת הפרדה מוחלטת בין מזומן קופה קטנה למ  

         האם מזומן מופקד לחשבון הבנק ביום קבלתו )ככל שהדבר אפשרי(?  

 תקבולים בשקים /.1

         האם שקים שנתקבלו הם על שם מבצע התשלום עצמו )דהיינו: אינו שק מוסב(? 1./.1

         ימים מיום קבלתם? /האם שקים הופקדו תוך  3./.1

         האם כל ההמחאות נרשמו לפקדות ביה"ס?  /./.1

האם אחת לחודש מבוצעת ספירת שקים שטרם הופקדו ובדיקת התאמה לרישום  9./.1
 בספרי הנהלת החשבונות?
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 תקבולים בכרטיס אשראי 1.9

         האם גבייה בכרטיס האשראי אושרה מראש על ידי הרשות המקומית? 1.9.1

 אמצעי תשלום )כרטיס אשראי/הוראת קבע/המחאה(החזרת  9

         האם קיים רישום במערכת הכספים על החזרת אמצעי התשלום? 7.1

         האם קיים תיק שיקים חוזרים ובו טופס הקבלה מקופה+ טופס שק חוזר מהבנק? 7.3

         האם נשלחו התראות לחייב? /.7

         החיוב מהבנק? האם הגורם המשלם נושא בעמלת 7.9

 בנק 11

         האם דפי הבנק מוקלדים למערכת הממוחשבת באופן שוטף? 10.1

האם מבוצעות התאמות בנק ונבדקת התאמת היתרה בין הנהלת החשבונות ליתרה  10.3
 בבנק?

        

         האם רשימת חריגים מועברת לעיון מנהל בית הספר? /.10

         העמלות מותאמים לסיכום הרשות עם הבנק?האם תעריפי  10.9

         האם עמלות הבנק משויכות לסעיף המתאים בספרי הנהלת החשבונות? 10.1

         האם כל פנקסי השיקים נושאים "למוטב בלבד" וקרוס )שרטוט(? 10.1

         האם יתרות הבנק מופקדים בפיקדונות נושאי ריבית? 10.3

עמלות הבנק הן של חשבון ההורים והן של חשבון בניהול העצמי, מתוקצבים בסל האם  10.1
 התלמיד? וחלות על הרשות המקומית?

        

 קופה קטנה 11

         האם הקופה הקטנה נשמרת בכספת? 11.1

         האם אדם אחד בלבד אחראי על הקופה הקטנה? )מיהו( 11.3

         מיועדת לתשלום במזומן בלבד של הוצאות חד פעמיות?האם הוצאה מהקופה הקטנה  /.11

         ₪?  100האם הסכום המקסימלי להוצאה מהקופה הקטנה הינו  11.9

         האם כספי הקופה הקטנה מופרדים משאר הכספים המצויים במזכירות ביה"ס? 11.1

         י הרשות המקומית?ובכפוף לנהל₪,  1,000האם דמי המחזור הם מקסימום בסך  11.1

         ובכפוף לנהלי הרשות המקומית?₪,  1,000האם דמי המחזור השנתיים אינם עולים על  11.3

האם כל הוצאה מהקופה הקטנה כפופה להצגת חשבונית מס וקבלה בלבד? האם קיים  11.1
 תיעוד לחשבוניות אלה?

        

         סעיף המתאים?האם ההוצאה מהקופה הקטנה משויכת ל 11.7

האם האחראי מקיים טופס ניהול קופה )טבלה ובה: תאריך, פרטי ההוצאה,שם  11.10
 המבצע וסכום ההוצאה(?

        

         האם ישנה התאמה בין הסכום בפועל לרישומי הקופה במערכת הנהלת החשבונות? 11.11

         הקטנה לרישום בספרים? האם מידי רבעון, מנהל ביה"ס בודק התאמת הקופה 11.13
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 הנהלת חשבונות 12

         האם מועסק מנהל חשבונות לצורך תפקיד זה? 13.1

         במידה ולא, האם למזכירה ניתן סיוע מקצועי בהנהלת החשבונות? 13.3

         האם הרישום בספרים מבוצע בשיטת הרישום הכפולה? /.13

         בטא במדויק את מהות ההוצאה3 ההכנסה?האם הרישום בספרים מ 13.9

         האם כל רישום בספרים הוא בכפוף לאסמכתא מתאימה? 13.1

         האם מבוצע שיוך תקציבי מתאים לסעיפי ההוצאה3ההכנסה? 13.1

         האם יתרות הסגירה הועברו כיתרות פתיחה לשנה"ל הבאה? 13.3

ת ביה"ס סוגרת את כל ההתאמות בנק ומבצעת סקירת האם אחת לחודש מזכיר 13.1
 נתונים?

        

         האם אחת לחודש מועבר למנהל בית הספר הדוחות הבאים: 13.7

         דוח תקציב מול ביצוע, חודשי ומצטבר 13.7.1

         מאזן בוחן 13.7.3

         דוח התאמת בנק /.13.7

         דוח גביה מההורים 13.7.9

         נתונים מאזניים: יתרות בנק, חייבים וספקים 13.7.1

 רכש והתקשרות עם ספקים 13

האם הרכישות וההתקשרויות עם ספקים מבוצעות בהתאם לחוברת הנהלים הרשותית  1./1
 שנוסחה על ידי הרשות המקומית?

        

)לדוגמא: מינימום  רשותה האם בית הספר פועל לפי טבלת ההרשאות רכש כפי שקבעה 3./1
 הצעות מחיר(

        

         האם בחירת הספק מאושרת על ידי מנהל בית הספר? /./1

         האם בית הספר בודק כי תנאי ההתקשרות עם ספק שבחר עדיפים על אלה של הרשות? 9./1

ניהול האם בית הספר עובד רק עם ספקים בעלי פטור מניכוי מס במקור ואישור  1./1
 ספרים?

        

         האם קיים תיק ספקים ובו כל האישורים הבאים: 1./1

         אישור עסקאות גופים ציבוריים 1.1./1

         אישור ניהול ספרים 1.3./1

         פטור מניכוי מס במקור /.1./1

שפחה,סוג האם לספק קיים כרטיס במערכת הנה"ח עם פרטי הספק המלאים: שם+מ 3./1
 התאגיד, מספר עוסק, כתובת מלאה וכד'?

        

         האם ההתקשרות עם ספק מתועדת בכתב ומראש וכוללת את תנאי התשלום? 1./1

האם קיים תיעוד לביצוע ההזמנה )הצעות מחיר, הסכמים עם הספק, אישור מזמין  7./1
 הטובין3השירות, תעודת המשלוח3חשבונית וכד'(?

        

האם התקבלו חשבוניות מקור בלבד ונרשמו במערכת הכספים באופן מלא ומדויק  10./1
 לאחר אישור מנהל בית הספר?

        

         תשלום לספקים: 11./1

         האם התשלום בוצע בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו מראש? 11.1./1

         האם התשלום בוצע באמצעות המחאה על בסיס מזומן? 11.3./1
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         האם סכום התשלום בפועל תואם בדיוק לסכום הרשום בחשבונית המס? /.11./1

         האם נתקבלה קבלה על ביצוע התשלום? )יש לבדוק תיעוד( 11.9./1

 ארגון ותיוק 14

האם נפתחו תיקים מתאימים עליהם מצוין שם ביה"ס, שנה"ל ותכולת התיק ובהם:  19.1
 , קבלות וכל חומר רלוונטי אחר?דוחות, נתונים

        

         האם קיים תיעוד לשוברי הוצאות על פי סדר ברור? 19.3

         האם קיים תיעוד לספחי ההמחאות וכן תיוק עפ"י סדר כרונולוגי? /.19

 גיבויים ואבטחת מידע 15

         האם המידע הכספי של ביה"ס חסוי ומוצנע? 11.1

         ל מסמך שהופק מהמחשב ו3או צולם ואין בו שימוש מועבר לגריסה?האם כ 11.3

האם רק גורמים, שהוסמכו על ידי הרשות המקומית ו3או מנהלת ביה"ס, רשאים לעיין  /.11
 בדוחות3תיקים3מסמכים?

        

         האם ביה"ס מבצע גיובי יומי של המערכות המקומיות וגיובי חודשי? 11.9

         אם הגיבויים נשמרים במקום מאובטח ומוגן משריפה?ה 11.1
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 הבית ספרית: מתווה ועקרונות מלווהה הועדה -ז' נספח 

 

 כללי .1

 למודל שיצטרפו הספר מבתי אחד כל עבור ספרית בית מלווהת ועד תוקם ב"תשע ל"משנה החל .א

 העמקה תתבצע בהם ואשר עצמי לניהול עברו שכבר רספ מבתי אחד כל ועבור, העצמי הניהול

 .והרחבה

 ספרית הבית הועדה המלווה מודל ליישום מובנות קיימות מסגרות להסב יהיה ניתן כי מובהר .ב

 .המוצע

 והמרחב הסמכות על לשמירה בהלימה להיות נדרשות המלווה הוועדה והמלצות החלטות .ג

 בהנחיות שהותוו והסמכות הפעולה גבולות על ושמירה, אחד מצד למנהל שניתנו האוטונומי

 .שני מצד המקומית והרשות החינוך משרד

 

 ומהותה הועדה תפקידי .2

 המדיניות ויישום בגיבוש, הספר בית להנהלת ותומך מלווה, מייעץ פורום תהווה הועדה .א

 . הספר בית של והכלכלית הניהולית, הפדגוגית

 על ומשפיעים ה"סבי בחיי המעורבים םשוני גורמים של משותף תהווה מסגרת לשיח הועדה .ב

 .ספרית הבית העשייה

 בית של והתוצרים התהליכים, התשומות בכלל מוסדר תקופתי לדיון מסגרת תהווה הועדה .ג

 .השטח מן העולים וקשיים סוגיות אודות משותפת ולחשיבה, הכלכליים והן הפדגוגיים הן, הספר

 ,(וחשבון דין ומתן מחויבות, אחריות) רהספ בתי של' אחריותיות'ה אתתסייע לממש  הועדה .ד

 .הספר בית בפני העומדים והאתגריםהבית ספרית  העבודה תוכנית עלבאמצעות הדיון 

 

 המלווה הועדה חברי   .3

 :הבאים הקבועים החברים יהיו עדהובו .א

 הוועדה מרכז – הספר בית מנהל. 

 החינוך משרד מטעם, נציגו או כולל מפקח. 

 המקומית הרשות מטעם, יגונצ או, חינוך מחלקת מנהל. 

 .נציג הגזברות, מטעם הרשות המקומית 

 מורים נציג .  

  .נציג הורים 

 בהתאם אורחים או, לוועדה נוספים קבועים חברים להזמין יוכלו לעיל המפורטים הועדה חברי .ב

 :האפשרויות יתר בין. החברים יתר בהסכמת, לצורך

 הספר בית מתוך נוספים תפקידים בעלי או מורים. 

 המקומית ברשות או החינוך במשרד נוספים תפקידים בעלי. 

 אקדמיה אנשי או3ו יועצים. 

 ספרית הבית בקהילה נוספים ושותפים ציבור אנשי. 
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 הוועדה סמכויות .4

 . הכלכלי ובהיבט הפדגוגי בהיבטבית הספר,  לש מקושרת תקציב עבודה תוכניתאישור 

 

 העבודה שיטת .5

 בין יועלו ובדיונים, הוועדה לדיוני בסיס תהווה, הספר בית של מקושרת התקציב העבודה תוכנית .א

 .הספר בית שלוכלל המשאבים העומדים לרשותו  התוצרים, התהליכים, היתר

 הוועדה חברי בין שיגובשו למועדים בהתאם, השנה במהלך םיפעמי לפחות תתכנס הוומלה הועדה .ב

 : הקבועים

 המתוקצבת העבודה תוכנית להצגת, תרהי בין, יוקדשת הלימודים, אשר שנ בראשית מפגש ,

 .בשנת הלימודים הספר בית בפני העומדים והאתגרים היעדים, המטרות

  הספר בית יציג ת הלימודים, אשר בהשנ סוףמפגש לקראת: 

o באיזו מידה הושגו המטרות והיעדים הביצועמול  התכנון החולפת: השנה סיכום את ,

מעכבים והמזרזים להשגת המטרות שהוגדרו בתוכנית העבודה, מהם הגורמים ה

 שהוגדרו והדוחות הכספיים המסכמים. 

o היעדים ותוכנית העבודה מקושרת התקציבהתכנון לשנת הלימודים הבאה: המטרות ,. 

 בהתאם, עדהובו לדיון נוספים נושאים להביא ויוכל וחברים נוספים הספר בית מנהל ,בבד בד .ג

 .   הספר בית לצרכי

  בהסכמה או בהצבעת רוב. לא תינתן זכות וטו למי מחברי הוועדה.  החלטות הוועדה יתקבלו .ד

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 לכלכלה ותקציבים המינהל
 

 51 

 נספח ח': 
 

 בתי ספר יסודיים בשנת הלימודים תשע"ב מודל כלכלי לניהול עצמי שלהנדון: 

 
משרד החינוך הגדיר סל תקצוב לתלמיד, שהרשות המקומית תתחייב להעמיד לרשות מנהל בית  .א

איגום התקציבים ברמת בית הספר, שאינם שכר תלמיד היא למטרת סל התקצוב  הספר היסודיים.
לימוד ואינם חלק מפעילויות תומכות לטובת פעילויות חינוך )הסעות, קב"סים, קב"טים, 

ספרי, שיגדיל את עצמאותו הניהולית של מנהל בית -תקציב ביתפסיכולוגים(. זאת, במטרה להבטיח 
 .ת חינוכיות בבית הספרהספר ויאפשר ייזום פעילויו

 

הואיל ומטרת המהלך היא העצמת מנהל בית הספר והרחבת האפשרויות העומדות לרשותו לייזום  .ב
פעילויות חינוכיות נוספות, המעבר לניהול עצמי ילווה בתוספת משאבים משמעותית שעיקרה 

 תמומן ע"י המדינה. 
 

י לבין ביה"ס יסודיים שייכנסו אל להלן עיקר ההבדלים בין ביה"ס יסודיים שאינם בניהול עצמ .ג
 הניהול העצמי:

 
 
 
 

 
 
 

ביה"ס יסודיים  
שאינם בניהול 

 עצמי

ביה"ס יסודיים בניהול 
 עצמי

משמעות 
 תקציבית

תקצוב עובדי 
מינהל 

  )מזכירים(

מפתח תקצוב 
                                    לפי כיתה;      

 14לכל  1משרה 
  כיתות

ד; מפתח תקצוב לפי תלמי
  משרה לתלמיד 1.1124

שינוי מודל 
 התקצוב

תקצוב עובדי 
 שירותים
  )שרתים(

מפתח תקצוב 
לפי כיתה; 

לכל  1משרה 
  כיתות 4.44

מפתח תקצוב לפי תלמיד; 
  משרה לתלמיד 1.1174

תקצוב עובד 
  סיוע

תוספת  משרה לתלמיד 1.1115 לא מתוקצב
תקציבית  לכל 

 בתי הספר

תקצוב ייעודי 
 לפי תלמיד

לביה"ס 
 בניהול עצמי

                      לפי תלמיד:   תקצוב מפתח לא מתוקצב
לתל' ₪  211: 1-2אשכול 
לתל' ₪  151: 3-4אשכול 
לתל' ₪  111: 5-6אשכול 
 לתל'₪  51: 7-11אשכול 

תוספת 
תקציבית  

בעיקר לביה"ס 
ברשויות 
 החלשות

השלמת סל 
התקציב 

לתלמיד ע"י 
הרשות 

  המקומית

חויבת הרשות מ
להשלים את 
הסל בהתאם 

לאשכול 
כלכלי -החברתי

 שלה

הרשות מחויבת להשלים את 
הסל בהתאם לאשכול 

 כלכלי שלה-החברתי

הבטחת סל 
תקצוב 

מינימאלי 
 לתלמיד 
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 סל התקצוב עבור בתי הספר היסודיים בניהול עצמי יורכב מהמקורות הבאים: .ד
 

 שם נושא

סל תלמיד 
לשנה  ניהול 

 111%) עצמי
 –עלות 

השתתפות 
המשרד + 

הרשות 
 הערות המקומית(

 701.09 שרת

. בהתאם לעקרונות 13%שיעור השתתפות של 
  91.31 -התקצוב האחידים של הניהול העצמי 

ש"ח לתלמיד עבור שרת + עלויות נוספות 
 במהלך השנה )כגון ביגוד והבראה(.

 228.39 מזכיר

. בהתאם לעקרונות 13%שיעור השתתפות של 
 11.33 -חידים של הניהול העצמי התקצוב הא

ש"ח לתלמיד עבור מזכיר + עלויות שכר 
 נוספות במהלך השנה )כגון ביגוד והבראה(

מינימאלי סה"כ סל תלמיד 
שינוהל באמצעות הרשות 

  המקומית
 

929.48 
סכום זה יוכל להתנהל באמצעות הרשות 

המקומית, או לחילופין להיות מועבר ישירות 
 ה"ס לחשבון הבנק של בי

אלי בהתאם לנוהג ישיעור השתתפות דיפרנצ 58 חומרים
 33  אגרת שכפול הקיים

 150.87 סיוע ניהול עצמי 

. בהתאם לעקרונות 13%שיעור השתתפות של 
 10.03 -התקצוב האחידים של הניהול העצמי 

ש"ח לתלמיד עבור עובד סיוע + עלויות שכר 
 נוספות במהלך השנה )כגון ביגוד והבראה(

וספת לתלמיד במסגרת ת
 200 הניהול העצמי

                             שיעור השתתפות דיפרנציאלי: 
                    ; לתלמיד ₪ 300ממן יהמשרד  1-3באשכולות 
                             ;       לתלמיד ₪ 110 - 9-/באשכולות 
                                          ;לתלמיד₪  100 1-1באשכולות 
 ;לתלמיד₪  10 – 3-10באשכולות 

עלויות תפעוליות שאינן 
שכר )חומרי ניקוי, חשמל, 

  (וכו' מים, תיקונים, ריהוט
113.28 

ע"ב אומדן של מרכז השלטון המקומי 
 - הוצאות הרשות המקומית על תפעול ביה"סל

 ש"ח לתלמיד לחודש.   7.99
מינימאלי סה"כ סל תלמיד 

יועבר ישירות לחשבון ש
 ביה"ס

555.15 
 

סה"כ סל תלמיד 
  1484.63 לביה"סמינימאלי 

 

 הערות:
 אומדן המבוסס על מחירי שנת הלימודים תשע"א .1

 ותוספות שאינן ניתנות באופן רוחבי בכל בתי הספר הוראהלא כולל הוצאות שכר  .2

    וכו'( קב"טים ,קב"סים הסעות, )כגון לא כולל הוצאות שניתנות באופן כולל לרשות המקומית .3

 לא כולל תשלומים ייעודיים למורים )כגון דמי שתייה( .4

 לא כולל תשלומי הורים בהתאם לחוק .5
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 תקציבי בתי הספר –פורמט אישור רשותי  נספח ט':
 

          

           רשות מקומית
אישור תקציב לתקופה שבין    

           לבין

           תאריך האישור

           מועדי העברה כספית

          
 פרמטרים לשונות בהקצאת סל התלמיד לבתי הספר

      

 הנושא/ תחום האחריות
הקריטריון 

       סל התלמיד הרשותי  לשונות

  

           א.

           ב. 

           ג. 

          

 בי"ס ג' בי"ס ב' בי"ס א' שם בי"ס

סה"כ 
בתי 

 הערות הספר

           סמל מוסד

           )כולל תלמידים בחט"צ ובכיתות לחינוך מיוחד(  מס' תלמידים

           סל התלמיד שעובר לחשבון ביה"ס 

           סה"כ תקציב שנתי המועבר לחשבון ביה"ס )סל התלמיד >כפול< מס' התלמידים(

שרתים,  ת המקומית )כגוןוהל באמצעות הרשוהמנ פר תלמידתקציב בית ספרי 

           מזכירות...(

סה"כ תקציב בית ספרי המנוהל באמצעות הרשות המקומית )כגון שרתים, 

      מזכירות...(

)תקציב סל תלמיד + תקציב המנוהל באמצעות   סה"כ תקציב מאושר לביה"ס

           הרשות המקומית(

 תחומי אחריות( פירוט סעיפים תקציביים בספרי הרשות )על פי

תחומי אחריות המועברים 
 לבי"ס

שם 
הסעיף 
בספרי 
 הרשות

מס' 
הסעיף 
בספרי 
 הרשות

האם 
עובר 

לניהול 
 עצמי

סכום * 
מוקצה 

 לתלמיד 

סכום 
התקציב 
 )בי"ס א'(

סכום 
התקציב 
 )בי"ס ב'(

סכום 
התקציב 
 )בי"ס ג'(

סכום 
התקציב 

סה"כ 
 הערות לבתיה"ס

 הוצאות תפעול  א.

             /לאכן     חשמל

             כן/לא     מים

             כן/לא     גז וסולר לחימום

             כן/לא     טלפון

             כן/לא     דואר ומשלוחים

             כן/לא     אינטרנט

             כן/לא     שירותי הנה"ח וניהול כספים

             כן/לא     עמלות בנק

             כן/לא     כיבודים, אשל ונסיעות בתפקיד
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 הוצאות אחזקה  ב.

             כן/לא     אחזקת מבנה ובדק בית 

             כן/לא     גינון

             כן/לא     אחזקה ורכישת ריהוט

             כן/לא     אחזקת מחשבים

אחזקה ורכישת מזגנים ותנורי 

 וםחימ
         כן/לא    

    

             כן/לא     אחזקת מדפסות וסורקים

 רכש והצטיידות  ג.

             כן/לא     ציוד משרדי

             כן/לא     ציוד לחינוך גופני

             כן/לא     ספרים וספריות

             כן/לא     חומרי לימוד 

                   דמי שכפול

             כן/לא     חומרי ניקוי

             כן/לא     בטיחות ועזרה ראשונה

 פרויקטים ויוזמות חינוכיות ד.
יוזמות פדגוגיות ופרויקטים 

 לימודיים
         כן/לא    

    

             כן/לא     טכנולוגיה ומיחשוב

             כן/לא     הדרכות והכשרות לצוות

 ה. סעיפים תקציביים נוספים המוקצים לבית הספר
כח אדם פדגוגי ומדריכי 

 העשרה
         כן/לא    

    

             כן/לא     שרתים

             כן/לא     מזכירות

             כן/לא     סייעות

             כן/לא     ניקיון מבנה

             כן/לא     שיפוצי קיץ

             כן/לא     אחר

 ו. רכיבים תוספתיים נוספים ממשרד החינוך 

             כן/לא     סיוע ניהול עצמי

             כן/לא     תוספת פדגוגית ניהול עצמי

             כן/לא     תוספת 'רמת שירות'

             סה"כ סל תלמיד המועבר לחשבון ביה"ס

             ב בית ספרי )כולל תחומי אחריות שאינם ב'סל התלמיד'(סה"כ תקצי

 
 

 .ככל שהוחלט על קריטריון אחר לתקצוב תחום האחריות )שאינו פר תלמיד(, יש לציין ולהסביר*  


