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מוקד העברת של תפישה שבבסיסה ארגונית ניהולית תרבות 
 .הספר לבתי החלטות קבלת

 
בתי של והתקציבי הפדגוגי בניהול הדעת שיקול מרחב הגדלת  

 .הספר
 
לשיפור הפועלות ואחריות סמכות בעלות ליחידות ס"בתיה הפיכת 

 מרבי צמצום תוך והארגונית הפדגוגית ברמה ספרית הבית העשייה
 .בירוקרטים הליכים של

 הספרבסיס הניהול בבית 

School based Management 
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 .המנהל והצוות הבית הספרי מכירים את צורכי תלמידיו ואוכלוסייתו

הניהולית והכלכלית תורמת להעצמתם  , הרחבת האוטונומיה הפדגוגית
 .של מנהלים ומורים ומעמיקה את מקצועיותם

 .ניהול עצמי פדגוגי מיטבי מצריך משאבים זמינים וגמישים

מתן אוטונומיה וסמכות לבתי הספר מגביר את האחריות והמחויבות של 
 .קרי אחריותיות, בית הספר לתוצרים החינוכיים שלו

איגום המשאבים והאוטונומיה התקציבית תאפשר ייעול והקצאת משאבים 
 .בהלימה גבוהה יותר למטרות הפדגוגיות שהוגדרו על ידי בית הספר
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 רציונל והנחות יסוד
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.   ס"הניהול העצמי נועד לקדם את ייעודו הפדגוגי של ביה•

 (הפדגוגי למינהלשייכת  המינהלת)

,  מסמך ההבנות מעגן את הקשר התפעולי המחייב את הרשות•

 .ס"ובתיההמשרד 

 .  תוספת משאבים לתגבור הפדגוגיה•

עבודה בית וועדה מלווה ותוכנית : תפוקות במעבר לניהול עצמי•

 .ספרית מקושרת משאבים

 ..המשך –רציונל והנחות יסוד 



 .העלאה של רמת ההישגים הלימודיים של התלמידים*

הרגשית והחברתית של התלמידים ומתן  , הבטחת רווחתם הלימודית*
 .מענה מיטבי לצרכים הייחודים של כל תלמיד

 .השבחת תרבות הניהול בבית הספר*

 –חיזוק האחריות והמחויבות של בתי הספר לתפוקות ולתוצאות *

 .אחריותיות

 .הרחבת מעגל השותפים והמעורבים הפועלים לקידום החינוך*
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 הרפורמה מטרות



 .מוקד לקבלת החלטותבית הספר הופך להיות *

קובע סדרי עדיפויות באופן עצמאי ומפנה את  בית הספר *

 .והצרכים שהגדירהיעדים לטובת ( סל תלמיד ) המשאבים 

לבתי הספר   ₪מיליון  1.5-כ הושג תקציב נוסף בגובה של כ"בסה*

 היסודיים  

 .בית הספר נהנה מגמישות בהפעלת מכלול המשאבים שברשותו*

6 

 יתרונות הרפורמה לבתי הספר

המעבר לניהול עצמי מאפשר חיבור בין סמכות מחויבות 
 ואחריות



 – חתימה על מסמך ההבנות
9.2015 

 מנהל אגף החינוך, מפגש עם מפקחים
 8.2015ך תכנון הכשרה והטמעת תהלי

 ס"מיפוי מוכנות כלכלית של ביה

)הפרדת ח-ן, תכנת כספים, הוצאות ביה"ס,  

הכשרת מנהל  , הפרדת מונים, מצב תחזוקה

(.גיבוש תכנית ייעוץ, ומזכירה  

 

 ניתוח נתוני רשות

11.2015לצורך גיבוש סל תלמיד   

 

 סל תלמיד

12.2015 י הרשות"מאושר ע  

 

 ספר נהלים רשותי

 7.2016גיבוש טיוטה עם הרשות 

 12.2015 –מפגש חשיפה למנהלים בנושא סל תלמיד 

 1.2016ס "העברת סל תלמיד לביה

  תחילת הכשרת מנהלים

10.2015 

 ח"משה –י יועץ ארגוני "ליווי בית הספר ע

 תרבות ארגונית•

 ועדה מלווה בית ספרית•

 תכנית עבודה מקושרת תקציב  •

                         2.2016   

 ח"משה -י יועץ כלכלי "ליווי בית ספר ע

 .הטמעת נהלי עבודה•

 .יזמות כלכלית•

 .עבודה עם דוחות ומאגר מידע•

 ס"גיבוש תקציב ביה•

•                  2.2016 

   9.2016תגובות והערות  –דיונים על ספר נהלים רשותי 

תחילת הכשרת  

   12.2015מזכירות  

 כניסה של בתי הספר היסודיים בכפר סבא לניהול עצמי

גיוס רפרנט רשותי  

לצורך תכלול 

הפרויקט עם  

מנהלי בתי  , הרשות

 ח"הספר ומשה

11.2015 
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   :המטרה

 :ומרחב אוטונומי לשימוש בו, ספרי אופטימאלי-הבטחת תקציב בית

 .ס"להגדלת עצמאותו הניהולית והכלכלית של ביה*

 .ס והצוות החינוכי"להעצמת מנהל ביה*

 . לאפשור יוזמות חינוכיות*

 .להתייעלות בשימוש במשאבים*
 

 :האמצעי

 .ס מודל הקצאה סל תלמיד"והרשות המקומית והעברתם לבתיה ח"משהאיגום משאבי *

 .או מהתקצוב ערב הניהול עצמי' סל התלמיד המינימאלי'הבטחת סל שלא יפחת מ*

 .ס"לניהולו של ביה( השוטפים)העברה של מירב תחומי האחריות *

 (.הגדרת תחומי אחריות, נהלי עבודה)גיבוש ספר נהלים רשותי *

הניהולית והפדגוגית של  , למימוש האוטונומיה הכלכלית, יצירת תשתית תפעולית*
 .ס"ביה
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 מודל כלכלי תפעולי



  באופן הספר לבתי הרשות ידי על יועבר ,שיגובש הרשותי התלמיד סל*
  .ס"בתיה מנהלי עם יוגדרו אשר המוסכמים המועדים פי ועל שוטף

 

   .קיזוזים ללא הספר לבית במלואו יועבר התלמיד סל*

 

 .וברור שקוף באופן הסל סעיפי פירוט פי על יועבר הסל*

 

 .הצורך פי ועל לעת מעת התלמיד סל את לעדכן המקומית הרשות על*
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 העברת סל התלמיד לבתי הספר



 2016תקציב מ  2015תקציב עד  הנושא

  ₪ 126 תקציב שוטף
 (לתלמיד לשנה)

126 ₪ 
 (לתלמיד לשנה) 

 ₪ 17 ₪ 17 דמי שכפול
 

 ₪ 29 ₪ 29 תשלום חומרים
 

 (חדש) ₪ 50 (ממשרד החינוך)תוספת פדגוגית 
 

תוספת סיוע לניהול עצמי המועבר 
 ממשרד החינוך 

 (חדש) ₪ 142 
 

העברת תקציב החשמל לבתי 
 הספר  

טרם הוחלט על   
 בבדיקה הנושא,הסכום

 ₪ 364 ₪ 172 סל תלמיד מינימלי
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 הרכב סל התלמיד



 סוגיות לדיון –ניהול עצמי בכפר סבא 

בכפר סבא פעילות החוגים והצהרונים מתנהלת באמצעות החברה  1.

הדבר יוצר קושי בהפרדת הפעילות הבית . העירונית  לתרבות ופנאי

 (.מים /חשמל) ספרית בשעות הבוקר ובשעות הצהריים 

תקציב המתקבל מפעילות שמתבצעת אחרי שעות הלימודים עובר 2.

הדבר יגרום לחוסר  . במלואו לחברה העירונית ולא לבית הספר

 .מוטיבציה של המנהלת להפעיל פעילויות נוספות אחר הצהריים

 .השכרת מבנים לגופים חיצוניים3.

 . הגדרות ברורות לגבי תחומי האחריות4.
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