


 טלדראודות 

ומתמחה במתן יעוץ  2001הוקמה בשנת מ "יעוץ ובקרה בע טלדרחברת •

 .בתחום הניהול המוניציפאלי

 .הארגוני והאסטרטגי, הכלכלי היעוץנותנת שירותים בתחומי  טלדר•

גופי , חברות עירוניות, רשויות מקומיות, השירותים ניתנים למשרדי ממשלה•

 .  וועדות תכנון ועוד, סמך

וטל וינטר   M.A), כלכלן)י צוות מקצועי בראשות בני צימרמן "השירותים ניתנים ע•

((M.B.A ,שמאים ומומחים נוספים בתחום הניהול הציבורי, כלכלנים, ח"כולל רו. 



 מ"יעוץ ובקרה בע טלדרמחלקות 

עם ליווי צמוד , אמין, מאמינה במתן שירות מקצועי מ”בעיעוץ ובקרה  טלדר

לכן לאורך שנות פעילותה פיתחה החברה חמש . ובהתמחות יסודית וספציפית

 :מחלקות מומחיות



 מיצוי הכנסות בחינוך

המחלקה עוסקת במיצוי הכנסות חינוך על מנת שהרשות תמקסם את  

 . כל הכספים והתקציבים המגיעים לה

ועל כן יש ליצור תחום התמחות  , תקציב החינוך הוא תקציב דינאמי

על מנת שהרשות לא  , בקריטריונים ודרכי הדיווח למשרד החינוך

 .תיפגע בהכנסתה

ניסיון , מ"יעוץ ובקרה בע טלדרצברה חברת , מזה שנים רבות

משמעותי בתחום מיצוי ההכנסות ממשרד החינוך והביאה לכך  

שעשרות רשויות מקומיות מיצו את ההכנסות המגיעות להן והגדילו  

את הכנסותיהן במאות אלפי שקלים תוך כדאי שמירה על אמיתות 

 . הדיווחים



 מיצוי הכנסות בחינוך
 :להלן השירותים שלנו בתחום שכר ותקציבי החינוך

 

 :ביקורת שכר עובדי הוראה

 .בדיקה מקיפה של עובדי ההוראה •

 בדיקה שנתית הכוללת בקרה ואימות של גמולים בשכר עובדי הוראה  •

 .הנגזרים מהנתונים פדגוגיים  

 ההשכלה וגמולי ההשתלמות , הצלבה שנתית של נתוני הוותק •

 .לעומת הנתונים במשרד החינוך  

 ".עוז לתמורה"לפי מתווה  ה"עוייעוץ וליווי בכל הקשור למעבר להעסקת  •



 מיצוי הכנסות בחינוך

 :בדיקת תקציבי משרד החינוך ובקרות שונות בתחום חינוך על יסודי

 רמת שירות ופרופיל מורים ומקסום  –בדיקת דיווחי משרד החינוך  •

 .פרמטרים המשפיעים על התקצוב  

 .הקצאת שעות תקן/ בקרת ניצול שעות  •

 ,  "ברירות מחדל"טיפול ב, ס"המנבמעקב קליטת תלמידים לעומת  •

 .ב טכנולוגי"ב עיוני ול"כיתות ל, מגמות, 7קליטת תלמידי מסלול   

 .בדיקת שאילה והשאלה •

 .הכנת הצעת תקציב פר בית ספר לשנת הלימודים הבאה •

 .תכנון תקן שעות של בית הספר לשנת הלימודים הבאה •

 .בקרה על כל השינויים של משרד החינוך במהלך השנה •



 מיצוי הכנסות בחינוך

 :בדיקת תקציבי משרד החינוך ובקרות בתחום ההסעות

 מעקב אחר דיווחים וטיפול מול וועדת   -הסעות חינוך מיוחד פר מסלול  •

 .הסעות מחוזית  

 .מעקב דיווח הסעות בחופשה •

 .מעקב אחר מומלצים להסעות -( קפיטאפר )חינוך רגיל  •

 הכנת ערעורים על תעריפים יומיים בחינוך רגיל והכרה במסלולים  •

 .בחינוך מיוחד במידת הצורך  

 .מלווי הסעות •



 מיצוי הכנסות בחינוך

 :בדיקת תקציבי משרד החינוך ובקרות בגני ילדים

 .ח זכאות וטיפול בשגויים"מעקב קליטת ילדים מול דו •

 .בדיקת ילדי סטייה •

 .טיפול בנושא ילדי השלמה •

 .בדיקת הצעת השיבוץ והאכלוס של כיתות הגן לפני פתיחת שנת הלימודים •

 .בדיקת חיוב בגין גננות עובדות מדינה וגננות עודפות •

 .בתדירות חודשית סטטוסח "הפקת דו •



 מיצוי הכנסות בחינוך

 :בדיקת תקציבי משרד החינוך ובקרות בבתי ספר יסודיים

 כיתות לא  , אישור בטיחות, מעקב בהכרה ובהסדרה של חוסר ברישיונות •

 .ב"תלמידים שגויים וכיוצ, תקינות  

 .השוואה חודשית של מספרי תלמידים •

 .בדיקת מקסום הכנסות •

 .בתדירות חודשית סטטוסח "הפקת דו •

 .לעומת תקן משרד החינוך( שרתים ומזכירים)א מנהלי "בדיקת העסקת כ •

 .בדיקה של ההתנהלות הכספית הבית ספרית במסגרת הניהול העצמי •



 מיצוי הכנסות בחינוך
 :שירותים נוספים בתחום תקציבי החינוך

 .עדכון הבעלות וליווי מלא עד לתיקון השגויים, ר"מיתניתוח חודשי של  •

 .אגרות תלמידי חוץ •

 .מענה שוטף במגוון סוגיות הקשורות בתקציבי חינוך ושכר עובדי הוראה•

 .מחלקת החינוך/הכנת תקציב הכנסות חינוך בשיתוף אגף•

 .מעקב רבעוני על עמידה בתקציב החינוך •

 .מעקב אחר ניצול שעות העירייה •

 .בדיקת התחשבנות עם רשתות חינוך •

 .שכירויות •

 .ב"סל שילוב וכיוצ, הזנה, סייעות –חינוך מיוחד  •

 



 מ"יעוץ ובקרה בע טלדר חוזקות

 היכרות מיטבית עם תקציב החינוך והשפעותיו על הרשות המקומית •

 .ומוסדות החינוך

 .משרד הפנים ומשרד החינוך, עבודה רבת שנים עם משרד האוצר•

 על תפקידי הרשות המקומית והאופן בו ניתן  " מאקרו"יכולת ראית •

 .להגשים את מטרות הרשות המקומית

 העסקת אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות לקבלת מענה היקפי לכל צרכי  •

 .הארגון



 משרדי ממשלה –לקוחות החברה 

 משרד הפנים

 משרד האוצר

  רשות המים –משרד התשתיות 

 משרד החינוך

 המשרד לביטחון הפנים



 עיריות –לקוחות החברה 
 יפו-א"עיריית ת1.

 עיריית אילת2.

 עיריית ירושלים3.

 עיריית גבעתיים4.

 עיריית בת ים5.

 ת"עיריית פ6.

 עיריית אור עקיבא7.

 עיריית בני ברק8.

 עיריית חדרה9.

 רעות-מכבים-עיריית מודיעין10.

 עיריית נתניה11.

 עיריית הוד השרון12.

 נהריהעיריית 13.

 מוצקיןעיריית קריית 14.

 עיריית אשדוד15.

 הרצליהעיריית 16.

 



 לקוחות החברה

 מועצות מקומיות ואזוריות
 עמק חפר. א.מ1.

 אבו בסמה. א.מ2.

 חבל מודיעין. א.מ3.

 כפר קרע. מ.מ4.

 זיכרון יעקב. מ.מ5.

 גזר. א.מ6.

 קדימה צורן מ.מ7.

 ע"בג. מ.מ8.

 מבשרת ציון. מ.מ9.

 מועצה מקומית עראבה10.

 



 חברות עירוניות –לקוחות החברה 

 מ"עזרה וביצרון חברה לשיכון בע1.

 מ"החברה הכלכלית לחיפה בע2.

 מ"החברה הכלכלית לראשון לציון בע3.

 מ"רימונים חברה לפיתוח רמת השרון בע4.

 מ"החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע5.

 מ"יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע6.

 החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר7.

 מ"בע מונוסוןהחברה הכלכלית יהוד 8.

 מ"החברה הכלכלית חדרה בע9.



 לקוחות החברה

 חברות ציבוריות ואחרים

 ".נמל אילת"חברת 1.

 .ועד מקומי שערי תקווה2.

 .האגודה לתרבות הדיור3.

 .מעיינות השרון -תאגיד המים והביוב 4.

 .מ"מי חדרה בע5.

 .מ"סובב שפרעם בע -תאגיד מים וביוב 6.

 .מעיינות המשולש -תאגיד המים והביוב 7.




