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 לחברידיו וחשבון המבקר 
 

 למען בית הספר הניסויי מעלות והאזור )ע"ר( עמותהה
 

 
 

 -רשומה( ) להלן מעלות והאזור )עמותה  -ויי של העמותה למען בית הספר הניס פיםהמצור ניםביקרתי את המאז
 ותוהדוח על השינויים בנכסים נטו ותהדוח ,על הפעילויות ות, את הדוח2014 -ו 2015 בדצמבר 31 "העמותה" ( לימים

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הועד המנהל של כיםתארי םבאות ושהסתיימ יםשנל על תזרימי המזומנים
 . יא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתהי יהעמותה. אחריות

 
את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של ערכתי 

ג מידה לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשי מני. על פי תקנים אלה נדרש מ1973 -רואה חשבון(, התשל"ג 
חות הכספיים הצגה מטעה מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות טחון שאין בדוסבירה של בי

 .ימספקת בסיס נאות לחוות דעת יסבור שביקורת יהתומכת בסכומים ובמידע שבדו"חות הכספיים בכללותה. אנ
 

ומים מדווחים סכיים ולא על בסיס לעל בסיס העלות ההיסטורית בערכים נומינהדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים 
 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית. 12 ןתקב כהגדרתם

 
הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן הדוחות הכספיים בסכומים מדווחים כאמור לעיל,  הצגת , פרט לאי לדעתי

ואת תוצאות  2014 -ו 2015בדצמבר  31 מיםי של העמותה לימכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספ ,נאות
, בהתאם לכללי כיםתארים באות ושהסתיימ ותזרימי המזומנים שלה לשניםהשינויים בנכסים נטו  לויותיה,פעי

 .(Israeli GAAPחשבונאות מקובלים בישראל )
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 ובעמית קיסל 2017 מאיב 11 ,קרית חיים
 רואה חשבון 
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 מאזנים
 
 

 בדצמבר 31ליום   
  2015 2014 

 "חשאלפי  באור 

    
    רכוש שוטף

 1,051 499  מזומנים ושווי מזומנים
 4,195 3,736 8 מועצה מקומית כפר ורדים

 1,517 1,590 א'4 הורי תלמידים בגין שכר לימוד
 5 44 ב'4 חייבים ויתרות חובה
 6,768 5,869  סה"כ רכוש שוטף

    
 1,947 2,835 5 רכוש קבוע, נטו

    
 8,715 8,704  סה"כ נכסים

    
    התחייבויות שוטפות

 449 631 א'6 תני שירותיםוספקים ונ
 107 130 ב'6 זכאים ויתרות זכות

 117 5 8 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן
 1,996 2,013  הכנסות מראש

 2,669 2,779  סה"כ התחייבויות שוטפות

    
    לזמן ארוךהתחייבויות 

 128 168 7 מעביד, נטו-י עובדת בגין סיום יחסיוהתחייבו
 2,797 2,947  התחייבויות סה"כ

    
    נכסים נטו

    נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
    נכסים נטו לשימוש לפעילויות:

 3,971 2,922   העמותה הנהלתשלא יועדו על ידי 
 1,947 2,835  נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע

 5,918 5,757  סה"כ נכסים נטו

    
 8,715 8,704  סה"כ התחייבויות ונכסים נטו

    
    

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 
 
 

 X X 2017 מאיב 11   

 אורי גבריאלי פרוחי שמואל תאריך אישור הדוחות הכספיים

 עד העמותהחבר ו ועד העמותה חברגזבר ו 
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 על הפעילויות ותחדו
 

 לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום   
  2015 2014 

 אלפי ש"ח באור 
    

    מחזור הפעילויות:
 )**( 1,477 1,692  נטו ממועצת כפר ורדים )*(הכנסות 

 3,313 3,269  , נטותשלומי הורים

 483 454  אגרות תלמידי חוץ

 (132) (148) 10 הנחות
 5,141 5,267  מפעילות"כ הכנסות סה

    
    עלות הפעילויות:

 4,257 4,693 א'9 הוצאות בית הספר
 884 574  הכנסות נטו מפעילויות

    
 240 330 ב'9 הוצאות הנהלה וכלליות

 2 (18)  מימון, נטו)הכנסות( הוצאות 

 642 262  מפעולות רגילות נטו הכנסות
    

 202 423 ג'9 אחרות, נטו הוצאות
 440 (161)  נטו( גרעון)הכנסות 

    
    
 

 מהשתתפות משרד החינוך פחות הוצאות שכר ונלוות  )*( הכנסות נטו ממועצת כפר ורדים כוללות הכנסות
 עובדי הוראה ומנהלה והוצאות אחרות.

 .מחדשסווג )**( 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 השינויים בנכסים נטו עלדוח 
 
 
 
 
 
נטו שלא קיימת לגביהם נכסים  

 הגבלה
 

לשימוש  
  תיולפעילו

 

על  שלא יועדו 
ידי הנהלת 

 העמותה
 ששימשו

 הכלסך  לרכוש קבוע

י   פ ל  ח"שא

    

    

    

    

    
 5,478 2,001 3,477 2014ר ינואב 1יתרה ליום 

    
    :4201בשנת שינויים 

    
 440 - 440 נטו הכנסות

 -  (65) 65 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
 -  11 (11) סכומים ששימשו לרכישת רכוש קבוע

    
 5,918 1,947  3,971 2014בדצמבר  31יתרה ליום 

    
    :5201בשנת שינויים 

    
 (161)     - (161) נטו (גרעון)

 -  (116) 116 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
 -  1,263 (1,263) סכומים ששימשו לרכישת רכוש קבוע

 -  (259) 259 סכומים שנבעו ממימוש רכוש קבוע
    

 5,757 2,835  2,922 2015בדצמבר  31יתרה ליום 

    

    
 

 .בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק 
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 על תזרימי מזומנים ותחדו
 

 
 
 
 

 סתיימההלשנה ש 
 בדצמבר 31 ביום 

 2015 2014 

 אלפי ש"ח 

   
   תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 440 (161) נטו (גרעון) הכנסות
 43 872 )נספח(התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 

 483 711 נים שנבעו מפעילות שוטפתמזומ

   

   
   ומימון תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

 (11) (1,263) כישת רכוש קבוער
 (11) (1,263) ומימון ששימשו לפעילות השקעהנטו מזומנים 

   

 472 (552) במזומנים ושווי מזומנים בשנה עליה )ירידה(
 579 1,051 נהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת הש
 1,051 499 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

   
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 על תזרימי המזומנים ותלדוח נספח
 
 
 
 
 

 סתיימההלשנה ש 
 בדצמבר 31ביום  

 2015 2014 

 אלפי ש"ח 
   עילות שוטפתלהצגת תזרימי מזומנים מפ התאמות הדרושות

   
   הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 65 116 ת והפחתותפח
 31 40 ד, נטומעבי-חייבות בגין סיום יחסי עובדה בהתיעלי

 - 259 רכוש קבוע ממימושגרעון 

 415 96 

   
   שינוים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 (3) (39) חייבים ויתרות חובהב)עלייה( ירידה 
 (131) 459 מועצה מקומית כפר ורדיםביתרת  (יהיעלירידה )
 (136) (73) ביתרת הורי תלמידים בגין שכר לימוד (יהיעלירידה )

 120 (112) תפןמגדל ביתרת המועצה המקומית תעשייתית  עלייה )ירידה(
 67 182 ספקים ונותני שירותיםיה )ירידה( ביעל
 (30) 23 זכות זכאים ויתרותיה )ירידה( ביעל
 60 17 יה )ירידה( בהכנסות מראשיעל

 457 (53) 
   

 872 43 

   

   
   
   

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 עמותה למען בית הספר הניסויי מעלות והאזור )ע"ר(ה
 

 באורים לדוחות הכספיים
 

 - 7 - 

 כללי - 1באור 

 מספרה הרשום של , לשם הקמתו של בית הספר הניסויי באזור מעלות.1988העמותה נוסדה בשנת  .א
הוקם בית הספר. תקציב בית הספר ממומן  1991בשנת  .580136125עמותות רשם הב    עמותהה

( המועברת באמצעות מההורים, מתרומות והשתתפות משרד החינוך )שכל"מ מתקבליםה מכספים
בית ב(. מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפןבאמצעות  - 31/08/2009מקומית כפר ורדים )עד  מועצה
 .גן עד תיכון גילאיב תלמידים 570 -לומדים כ הספר

בית לאחר מכן יה תפן, בגן התעששכן בית הספר למדו התלמידים במעד לסיום שנת הלימודים תשע"ה  .ב
 שהחלה בתאריךשנת הלימודים תשע"ו תחילת החל מהספר עבר למשכנו החדש בכפר ורדים ו

 (.8במשכן בית הספר החדש בכפר ורדים )ראה באור החלו התלמידים ללמוד 1/9/2015

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ור בא

 עיקרי המדיניות החשבונאית, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי, הינם כדלקמן:
 

 נכסים, נטו .א
 

של המוסד  5של לשכת רואי חשבון בישראל ואת תקן  69עמותה מיישמת את גילוי דעת מספר ה
וח כספי על ידי מלכ"רים. בהתאם לכך, סעיף הישראלי לתקינה בחשבונאות בדבר כללי חשבונאות ודיו

 הקרנות מוצג כנכסים, נטו כדלקמן:
 

 נכסים, נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה (1
 

מרכיב הנכסים נטו של העמותה שלא מוטלת על השימוש בהם כל הגבלה קבועה או זמנית 
 שנקבעה על ידי תורמים.

 

 חלוקות משנה נוספות: שלושמציגה במסגרת הנכסים, נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה, העמותה 
 

 .שלא יועדו על ידי הנהלת העמותה נכסים, נטו לשימוש לפעילויות .א

 נכסים, נטו לשימוש לפעילויות שיועדו על ידי הנהלת העמותה. .ב

 נכסים, נטו המשמשים לרכוש קבוע. .ג
 

 נכסים, נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני
 

בע מתרומות שהתקבלו, אשר השימוש בהם על ידי העמותה מרכיב הנכסים, נטו של העמותה נו
 ם, לבינוי, הצטיידות ולמימון פרויקטים ספציפיים.רהוגבל באופן זמני על ידי התניות התו

 
 בסיס הדיווחב. 

 

סכומים על בסיס נומינליים ולא  בערכיםעל בסיס העלות ההיסטורית הדוחות הכספיים ערוכים 
 ישראלי לתקינה חשבונאית.ההמוסד  של 12ן תקהגדרתם במדווחים כ

 

 שווי מזומנים. ג
 

שווי מזומנים נחשבים על ידי העמותה שנזילותם גבוהה הכוללת פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן 
 מוגבלים בשעבוד. אינם קצר, שאינם עולים על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר

 

 רכוש קבועד. 
 

 רכוש קבוע מוצג לפי העלות. (1

חושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים הפחת מ (2
 על פני תקופת השימוש המשוערת בהם, כדלקמן:

 

 % 

 6 - 15  הוט וציודיר
 15 - 33 וציוד היקפי מחשבים

 4 - 10 במושכר ושיפוריםמבנים 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 הכרה בהכנסותה. 
 

 למעט הכנסות מתרומות הנרשמות לפי בסיס מזומן. ,הכנסות נכללות על בסיס צבירה
 

 הוצאותו. 
 

 .ההוצאות נכללות על בסיס צבירה
 

 שערי החליפין וההצמדהז. 
 

נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים לו, נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על  (1
 ם המאזן.ידי בנק ישראל והיו תקפים ליו

נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או  (2
 .התחייבות צמודים

 
 שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים. ח

 
אם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת ההנהלה להשתמש באומדנים תת הדוחות הכספיים בהעריכב

ם המדווחים של נכסים והתחייבויות על הנתונים בדבר נכסים מותנים והערכות המשפיעים על הנתוני
והתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופות 

 הדיווח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
 

 בוררות - 3באור 

 ה מקומית תעשייתית מגדל תפן )להלן "מועצת תפן"( בגיןמועצשל ₪ אלפי  370בהיקף בעקבות תביעה 
לפיו נתקבל פסק בורר  25/2/2015ביום תנהל בין הצדדים הליך בוררות. הבה העמותה כאותם עי סכומים

 ₪.אלפי  77תפן העמותה תשלם למועצת 

  

 בדצמבר 31יום ל 
 2015 2014  

 אלפי ש"ח 
   

   סעיפי רכוש שוטף - 4 באור
   

   הורי תלמידים בגין שכר לימוד א.
 276 430 חובות פתוחים

 1,493 1,478 המחאות לגביה
 1,908 1,769 

 (252) (318) הפרשה לחובות מסופקים בניכוי:
 1,590 1,517 

   
   הויתרות חובחייבים  .ב

 - 39 מקדמות לספקים     
 5 5 אחרים

 44 5 
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 רכוש קבוע - 5 באור
 

התחייבה העמותה כלפי מועצה מקומית כפר ורדים להשתתף בבינוי משכנו החדש של  2012ודש פברואר בח
וזאת על מנת לכסות את הגרעון של עלות הבניה ביחס לתקציב משרד ₪, אלפי  1,500בית הספר בסכום של 

ו שיועדו על ידי הוצג בסעיף נכסים נט₪ אלפי  1,500, סכום של 2012החינוך, כך שבדוחות הכספיים לשנת 
מימשה מועצת כפר ורדים התחייבות זו של העמותה כך שבדוחות  2013הנהלת העמותה. בחודש יוני 

אשר הוצגה בסעיפים רכוש קבוע ₪ אלפי  1,500נכללה השקעה במבנים בסכום של  2013הכספיים לשנת 
 ונכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע.

 
מבנים  

ושיפורים 
 ריהוט ציוד במושכר

בים מחש
וציוד 
 סה"כ היקפי

 אלפי ש"ח 
      

      עלות
 3,214 574 200 448 1,992 2015בינואר  1יתרה ליום 

 1,263 33 703 141 386 במהלך השנה ת ותוספ
 (534) - (129) (40) (365) גריעות במהלך השנה

 3,943 607 774 549 2,013 2015בדצמבר  31 יתרה ליום
      

      פחת שנצבר
 1,267 567 105 298 297 2015בינואר  1יתרה ליום 

 116 10 45 24 37 במהלך השנה ת ותוספ
 (275) - (79) (14) (182) גריעות במהלך השנה

 1,108 577 71 308 152 2015 דצמברב 31יתרה ליום 
      

 31 עלות מופחתת ליום
 2,835 30 703 241 1,861 2015בדצמבר 

      
 31 ליום עלות מופחתת

 2014בדצמבר 
1,695 150 95 7 1,947 

      
      

 
 
 

 סעיפי התחייבויות שוטפות - 6 באור
 

 בדצמבר 31יום ל 
 2015 2014 
 אלפי ש"ח 
   
   ספקים ונותני שירותים. א

 196 383 חובות פתוחים
 253 248 המחאות לפירעון

 631 449 

   
   זכאים ויתרות זכותב. 

 97 130 ומוסדות בגין שכרעובדים 
 10 - הוצאות לשלם

 130 107 
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 מעביד, נטו-התחייבות בגין סיום יחסי עובד - 7באור 

 31לתאריך עד )"כפר ורדים"(  -)להלן עובדי בית הספר מועסקים ברובם על ידי מועצה מקומית כפר ורדים  .1
בגין רכיבי פיצויים ו/או פנסיה . (תפן ייתית מגדלמקומית תעש מועצה על ידי םברוב וועסקה 2009באוגוסט 

כפר ורדים לא מעסיקה עובדים  העמותה.שאינם ממומנים על ידי משרד החינוך, יתרת החבות תחול על 
בגין פיצויים  8.33%לרבות  -בהסדר של פנסיה תקציבית והיא מפרישה לעובדים הפרשות פנסיוניות מלאות 

בדוחות הכספיים לא נעשתה הפרשה לחוק פיצויי פיטורין. אי לכך,  14 כאשר על הפרשות אלו חל סעיף -
, מעבר לסכומים המשולמים עבורם באופן כפר ורדיםלהתחייבויות, ככל שיחולו על העמותה בגין עובדי 

 . שוטף
 (.1בסעיף  החלה העמותה להעסיק ישירות עובדים שכירים )בנוסף לאותם עובדים כאמור 2003החל משנת  .2

על הפרשות העמותה  , ככל שיחולו בגין עובדי העמותה.להתחייבויותהכספיים נעשתה הפרשה  בדוחות
 לחוק פיצויי פיטורין. 14 ףלפיצויים חל סעי

 
 

 בית הספר - 8באור 

 ."כפר ורדים"( -)להלן  כפר ורדיםם על ידי מועצה מקומית ברוב יםבית הספר מועסק עובדי 7כאמור בבאור  .1
את  תקבלמ יא, דהיינו הכפר ורדים( מתקבלת אף היא באמצעות ל"מוך )שכההשתתפות ממשרד החינ

והוצאות בית הספר  , שכר הצוות המנהליאת שכר עובדי ההוראה משלמתהכספים ממשרד החינוך, 
   לעמותה את יתרת הסכומים. הומעביר

מקומית תעשייתית  מועצההעמותה לבית הדין הגבוה לצדק כנגד כוונתה של  דייל בעקבות עתירה שהוגשה ע .2
לסגור את בית הספר, נחתם הסכם פשרה בין הצדדים )העמותה, גן תעשיה  "(מועצת תפן" -)להלן  תפןמגדל 

 .2008בספטמבר  4תפן, מועצת תפן, כפר ורדים ומשרד החינוך( אשר קיבל תוקף של פסק דין בתאריך 
 ובדיו בשנת הלימודים תשס"ט )עדעל פי הסכם הפשרה, מועצת תפן הפעילה את בית הספר והעסיקה את ע

 1 תאריך( כמו כן, העובדים והמורים נקלטו בשנת הלימודים תש"ע )החל מ2009באוגוסט  31 תאריך
 נבנהכמו כן, "בעלות" על בית הספר.  -( כעובדי כפר ורדים אשר גם לקחה על עצמה את ה2009בספטמבר 

 החל משנת הלימודים תשע"ו. לו ללמודבו הח ח השיפוט של כפר ורדיםמבנה חדש לבית הספר בשט

 וכולל הלימודים תש"ע עדאת המבנה לצרכי בית הספר גם בשנות לעמותה להשכיר  המשיךגן התעשייה 
 .התשע"

משרד החינוך החליט על ביטול תקציב , לתיקצוב בתי ספר תיכוניים בעקבות יישום מודל "מוחזקות" חדש .3
 500 -כך שבתש"ע יקוצץ סכום של כ -החל משנת תש"ע שנים  3 ה"מוחזקות" לבית הספר זאת לשיעורין תוך

, בסכום "ובתשע"ב יקוצץ מלוא תקציב ה"מוחזקות ש"חאלפי  1,000א יקוצץ סכום של ", בתשעש"חאלפי 
. לאור היותו של בית הספר אזורי ולאור העובדה שחלק ניכר מתלמידי בית הספר ש"חאלפי  1,500 -של כ

ות מקומיות אשר תקציב המוחזקות שלהם לא נפגע על ידי משרד החינוך, העמותה רשוי/מתגוררים בישובים
בעקבות בירורים שבית המשפט הורה למשרד החינוך לערוך עם העמותה, משרד החינוך  קיצוץ.העל  עיערה

החדש בבית הספר, זאת תוך התאמתו לתנאים  "על מתווה ליישום מודל ה"מוחזקותהגיעו לפשרה והעמותה 
מתקציב המוחזקות. תוקף ההסכם הינו עד למעבר בית  70% יקבל בית הספרשל בית הספר, כך ים שהמיוחד

 הספר למבנה בתחום השיפוט של כפר ורדים.
גיע מבעקבות פניה של מועצה מקומית כפר ורדים למשרד החינוך, החליט משרד החינוך כי לכפר ורדים 

 . "מוחזקות"תקציב 

 ת כפר ורדים:פירוט הרכב יתרה מועצה מקומי .4
 

 בדצמבר 31יום ל 
 2015 2014  

 אלפי ש"ח 
   מועצה מקומית כפר ורדים                  

 400 1,340 כפר ורדים ה מקומיתפיקדון במועצ
 3,795 2,396 חו"ז מועצה מקומית כפר ורדים

 3,736 4,195 
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 סתיימההלשנה ש 
 בדצמבר 31 ביום 
 2015 2014 
 אלפי ש"ח 
   

   על הפעילויות ותסעיפי דוח - 9באור 
   
   

   הוצאות בית הספרא. 
   

 1,995 2,175 עמותה -שכר ונלוות 
 )*( 59 58 פנסיונרים שכר השתתפות ב

 )*( 727 561  ומים חימום ,חשמל ,שכירות מבנים
 308 324 הוצאות חטיבה עליונה
 81 87 הוצאות בית ספר יסודי

 54 56 צעירההוצאות חטיבה 
 21 29 פרויקטים -בית ספר 
 197 403 תקורה -בית ספר 
 )*( 105 124 וכיתת תקשורת מיוחדחינוך  -בית ספר 
 )*( 222 196 מחשבים, ספריה ושונות –בית ספר 
 59 92 תחזוקה וציוד מתכלה -בית ספר 
 257 316 שמירה בטחון וניקיון -בית ספר 
 67 90 שרדימשרדיות וציוד מ -בית ספר 

 40    66    חובות מסופקים
 65 116 פחת והפחתות

 4,693 4,257 
   

   הוצאות הנהלה וכלליות ב.
 3 4 פרסום ומודעות

 24 19 טלפון טלקס ובולים
 102 101 שירותים מקצועיים 

 111 206 אחרות

 330 240 

   
   וצאות אחרות, נטוה ג.

 202 - , נטובגין שנים קודמותהוצאות      
 - 164 *(*) הוצאות מעבר בית הספר     

 - 259 *(*רכוש קבוע ) מימושמ גרעון

 423 202 

   

   
     
 .)*( סווג מחדש    
  עבר בית ספר ממשכנו בגן התעשיה תפן למשכנו החדש בכפר ורדים. )**( בתום שנת הלימודים תשע"ה    
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 הנחות - 10באור 

 :קבלתןוקריטריונים ללהלן נתוני ההנחות 
 

 התשע" ותשע" 

   

 165,000 165,000 תקציב הנחות )ש"ח( .א

 131,442 )*(146,776 ממנו נוצל )ש"ח(
   .31/08/2016)*( נכון ליום 

   
 36 36 מספר בקשות

 35 34 התקבלו
 1 2 נדחו

   

   :אחוז הנחה לפי שכר נטו חדשי נטו ממוצע לנפש .ב
0  - 1,000 50% 50% 

1,000 - 1,200 40% 40% 

1,200 - 1,400 30% 30% 

1,400 - 1,600 20% 20% 

1,600 - 2,000 10% 10% 

 20% 20% משפחה חד הורית 2,000 - 1,600

   
 90%עד  70% 90%עד  70% הנחה במקרים מיוחדים

   

ילדים ומעלה בבית הספר  3הנחה למשפחה בה  .ג
 10% -   ש"ח לנפש 3,000והכנסתה עד 

   
   

 
 
 
 

* * *  


