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 לכבוד
 גזברים ברשויות המקומיות

 מנהלי מחלקות חינוך
 

   . עדכון סל התלמיד לשנה"ל תשע"ז1 הנדון: 
 . הזנת תקציב בתכנה הכספית בבתיה"ס2
 27.7.16סימוכין: מכתבנו אודות שינויים במערכת סל תלמיד והצהרת גזבר מיום  

 
 תשע"ז עדכון סל תלמיד לשנה"ל .1

 . לעדכון סל התלמיד לתשע"זהמערכת במנב"סנט תיפתח  2017ועד לסוף ינואר  2016החל מחודש נובמבר  .א
להזכירכם, לפי מסמך ההבנות לכניסה לניהול עצמי, עליכם לעדכן מדי שנת לימודים את סל התלמיד על 

אין כמובן חובה ם )להלן(. בסיס שינויי התעריפים שחלו בשנה החולפת. השנה, חלה ירידה קלה בתעריפי
הסל נתוני להפחית את סל התלמיד, אך בכל מקרה יש לבצע עדכון של הסל במערכת )ניתן להעתיק את 

 קודמת(. השנה המ
 
 להלן השינויים שחלו בתעריפים השונים בשנה האחרונה לצורך עדכון הסל: .ב

 5.89%      -חשמל- 

 3.6%      -מים- 

 0.8% ל(מדד המחירים לצרכן )שאר סעיפי הס- 

 

  לתלמיד. ₪  144.68     (573סיוע ניהול עצמי )נושא 

 'לתלמיד. ₪  980.5 ו'(-סכום מינימלי להעסקת שרתים, מזכירים ועובדי ניקיון )א 

 'לתלמיד. ₪  797.5 ח'(-סכום מינימלי להעסקת שרתים, מזכירים ועובדי ניקיון )ז 

  לתלמיד. ₪  568      סל תלמיד מינימלי 
 

 ינויים במערכת סל תלמידשיפורים וש .ג
להזכירכם, כמפורט במכתבנו שבסימוכין, הכנסנו מספר שיפורים במערכת סל תלמיד. להלן השינויים 

 העיקריים:

  ניתן כעת לייצא את הנתונים המוצגים בכל הטבלאות שבמסכי סל התלמיד לאקסל לצורך הדפסה
 וביצוע חישובים. 

 התלמידים מצבת"ס בנפרד או להעתיק את נתוני ניתן כעת לקבוע את מספר התלמידים בכל בי .
( ישמש לחישוב התקציב השנתי לביה"ס וכן לצורך הצהרת הגזבר, 1המספר שתזינו במסך זה )מסך 

 ולכן יש לעדכן מסך זה בטרם תוכלו להתקדם לשלבים הבאים. 

 " ברשימת תחומי האחריות העוברים לבתיה"ס, ניקיון מבנה )אם משולם ע"י ביה"ס(נוסף סעיף "
ם הניקיון באחריות ביה"ס, יש עבור רשויות שבהם הניקיון מבוצע באחריות ביה"ס. ברשויות שבה

באחריות נשאר . ברשויות שבהם הניקיון 2למלא את הסכום הרלוונטי בשורה המתאימה במסך 
 . 4הרשות, יש להמשיך ולמלא את הסכום הרלוונטי בשורה המתאימה במסך 

  להעתיק את נתוני השונּות מהשנה הקודמת. במסך קביעת שונּות, ניתן כעת 

  (, לצד אישור הרשות לסל התלמיד, נוספה תיבה לדיווח מספר הפעימות בשנה 5במסך האחרון )מסך
. נתון זה יקל עלינו את בדיקת הצהרות 12-ל 1שבהם הסל יעבור לבתיה"ס. ניתן להזין מספר בין 

 הגזבר, אנא הקפידו למלא אותו. 
 

חלק ניכר מהשינויים בוצעו בעקבות הצעות שקיבלנו מכם, ואנו נשמח להמשך שיתוף הפעולה עמכם, ולקבל 
 את הצעותיכם והערותיכם גם בעתיד. 

 
. כמו כן, מועד דיווח הצהרת הגזבר הראשונה 31.1.17יש להשלים את עדכון סל התלמיד לתשע"ז עד ליום  .ד

 . 2017הינו במהלך חודש ינואר  2016דצמבר  -2016לשנה"ל תשע"ז, עבור התקופה אוגוסט 
 

הכניסה למנב"סנט בכתובת: 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/MBS/Default.htm 

http://www.edu.gov.il/NihulAtzmi
http://www.education.gov.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/MBS/Default.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/MBS/Default.htm
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,  shmuelt@education.gov.ilיש לפנות אליי, בכתובת  אם טרם קיבלתם הרשאה לכניסה למערכת,
טלפון , שאליה תישלח הסיסמא בצירוף הפרטים: שם מלא, תפקיד, ת.ז., תאריך לידה, כתובת מייל

 במשרד, טלפון נייד. 
 
 

 עדכון תקציב ביה"ס בתוכנה הכספית .2
מתנהלים על בסיס תקציב שאושר במסגרת הוועדה המלווה כחלק מתוכנית העבודה  בתי ספר בניהול עצמי

מקושרת המשאבים. על מנת להתנהל בצורה נכונה, על בית הספר להזין את התקציב המאושר לתוך תוכנת 
 הנהלת החשבונות המותקנת בביה"ס. 

ספר שלא יוזן תקציב למערכת עד . בבית 2016על בית הספר להזין את התקציב לתוכנה הכספית עד לסוף שנת 
שיוזן התקציב. אנא סייעו לבתי הספר להיערך בהתאם על מנת שהנהלת , התוכנה תיחסם עד 2016לסוף שנת 

 החשבונות בבתיה"ס תמשיך להתנהל כסדרה. 
 

 
 בברכה, 

 
 שמואל טרייסטר

 רכז כלכלי, מינהלת ניהול עצמי
 
 

 :יםהעתק
 מנהלי מחוזות, משרד החינוך

 רחל אלניר, ראש מינהלת ניהול עצמיגב' 
 ממונות על הניהול העצמי במחוזות

 מר ניצן לן, מינהל תקשוב ומערכות מידע
 מר יניב מלליס, מינהל תקשוב ומערכות מידע

 יועצים כלכליים מחוזיים, מינהלת ניהול עצמי
 

http://www.edu.gov.il/NihulAtzmi
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