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 משמשת גוף תומך ומסיע  משמשת גוף תומך ומסיע    יפייפי''גגחברת חברת
למנהלי בתי ספר בתחום  למנהלי בתי ספר בתחום  

אדמיניסטרטיבי  אדמיניסטרטיבי  //הניהוליהניהולי

  הסיוע הניתן למנהלים מקיף את כל תחומי  הסיוע הניתן למנהלים מקיף את כל תחומי
ומאפשר  ומאפשר  , , האדמיניסטרציה בבית הספרהאדמיניסטרציה בבית הספר

למנהלים לפנות זמן לטיפול בתחום  למנהלים לפנות זמן לטיפול בתחום  
הפדגוגיהפדגוגי

 הגדלת התקציב הפנוי הגדלת התקציב הפנוי   --מטרתנו מטרתנו
מסך  מסך    15%15%--10%10%ב ב   לפעילויות חינוכיותלפעילויות חינוכיות
תקציב בית הספרתקציב בית הספר
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טיפול כולל במרכיבי ההוצאותטיפול כולל במרכיבי ההוצאות

ייעול מערך ההוצאותייעול מערך ההוצאות

קניינות מרוכזתקניינות מרוכזת

 ((חח""י רוי רו""עע))סיוע מקצועי בתחום הכספי סיוע מקצועי בתחום הכספי

  שלוב מודלים וכלים ממוחשבים  שלוב מודלים וכלים ממוחשבים

  סיוע בניהול משאבי הידע במטרה  סיוע בניהול משאבי הידע במטרה

..לצמצם הוצאות וזמן עבודהלצמצם הוצאות וזמן עבודה

  הטמעת שיטות עבודה מתקדמות  הטמעת שיטות עבודה מתקדמות

המתאימות לסביבת עבודה חינוכיתהמתאימות לסביבת עבודה חינוכית
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סיוע בהגדלה וגוון מקורות הכנסהסיוע בהגדלה וגוון מקורות הכנסה

איתור קרנות ותרומותאיתור קרנות ותרומות

הגדלת הגביההגדלת הגביה

איתור מקורות הכנסה נוספיםאיתור מקורות הכנסה נוספים  .  .
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??איך זה קורה איך זה קורה 

  סקר ראשוני למיפוי הפעילות וזיהוי  סקר ראשוני למיפוי הפעילות וזיהוי
הפוטנציאל הפוטנציאל 

  הצגת תכנית פעולה  הצגת תכנית פעולה

הסכם התקשרות למתן השירותהסכם התקשרות למתן השירות

עבודה שוטפתעבודה שוטפת
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מתכונת העבודהמתכונת העבודה

צוות צוות //מפגש חדשי עם מנהלתמפגש חדשי עם מנהלת

..לקבלת החלטותלקבלת החלטות, , הניהולהניהול

  פעילות שוטפת מול ספקי מוצרים  פעילות שוטפת מול ספקי מוצרים

..ושירותיםושירותים

מענה לצרכים דחופיםמענה לצרכים דחופים
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עלויותעלויות

תשלום קבועתשלום קבוע..

  אחוז קבוע מסך החיסכון וההכנסות  אחוז קבוע מסך החיסכון וההכנסות

שייווצרו במהלך השנה כתוצאה  שייווצרו במהלך השנה כתוצאה  

..מהפעילות המשותפתמהפעילות המשותפת
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לוח זמנים לתחילת פעילותלוח זמנים לתחילת פעילות

 שבועיים מתחילת  שבועיים מתחילת  ––סקר ראשוני סקר ראשוני

.  .  העבודההעבודה

 שבוע לאחר  שבוע לאחר  ––הסכם התקשרות הסכם התקשרות

הגשת סקר ראשוני  הגשת סקר ראשוני  

 שבועיים  שבועיים  ––תכנית עבודה שנתית תכנית עבודה שנתית

..לאחר חתימת הסכםלאחר חתימת הסכם
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??למה זה כדאילמה זה כדאי
לשנה לתלמידלשנה לתלמיד₪ ₪ 250250חיסכון בהוצאות של כ חיסכון בהוצאות של כ 

כמות תלמידיםכ "סהתקציב

  

לתלמיד יש ₪ 762

פוטנציאל חסכון  

(  1500₪כ "סה)

  15%שווי כספי של  

  חיסכון  לכל תלמיד

 

תלמידים 843843270,,3030  ₪205,623         

תלמידים982982350,,3939  ₪266,548         

תלמידים406406450,,5151  ₪342,705         

תלמידים 600 541 541,,6868  ₪456,940         
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