
   

  
 

      חינוךתקציבי  מיצויקורס  
 בשיתוף  עם איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות

 מבוא

 . רות המרכזי והמוביל אותו מספקת הרשות המקומיתיתחום החינוך הינו הש  
  אזי המדינה מחויבת במימון מרבית הוצאות הרשות המקומית.  ,בהיות תחום החינוך שירות ממלכתי

, קביעת הזכאות לתמיכות ממשלתיותלשיטות המימון הרלוונטי כרוכה במערך של נהלים, קבלת 
הכרה מיטבית של הנהלים ויצירת דפוסי עבודה תקינים הם הנחיות לדיווח ונתונות לבקרה ולביקורת. 

  .מקדם חשוב להבטחת ההכנסות ולמיצוי הזכאויות

ד הבטחת מערך שירותים איכותי לתושבים  , בצניהול משק כספי תקין ומאוזן ברשויות המקומיות
 . תלמצות את זכויותיה בגיוס כספים להם היא זכאימתאפשר בין היתר ביכולתה של הרשות 

לעניין ניהול ומיצוי מערך ההכנסות ממשרד קורס זה נועד לשדרג את הידע הנדרש ברשות המקומית 
סות, חיזוק יכולת מיצוי ההכנסות, כלים משופרים לניהול מערך ההכנ :משתתפיםולהקנות להחינוך 

 .חשיפה למקבלי החלטות ופקידי ממשלה

 הקורס מטרות
 את כללי כן ו ,משרד החינוך וגופי סמך נוספים יםהכרת מקורות ההכנסה השונים שמעמיד

 .הקצאתם
 יחסי גומלין בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי 

 ממשרד החינוך.הכנסות לרשות המקומית ה יצוימ 
  עזבונות וכיו"ב. כלים לאיתור וגיוס משאבים נוספים כגון תמיכות,הקניית 

  הכרת שיטות שונות להכנת תקציב, הקניית כלים לניהול תקציבי לרבות דוחות  –מעקב תקציבי

 תקציב מול ביצוע.
 היעדאוכלוסיית 

ציבנים, ותק , חשביםגני מנהלים, ממונים על הכנסותסמנהלי מחלקות חינוך, גזברים, מיועד להקורס 
 מנהלי חשבונות בכירים המתמחים בחינוך.

 יעוץ וניהול אקדמי

ה בליווי ויעוץ לרשויות המקומיות המתמח מנהל חברת רון פישמן ושות' רואי חשבון  – רו"ח רון פישמן
 ומשמש כיועץ של איגוד מנהלי מחלקות חינוך

  בין מרצי הקורס

  .בתחומים הרלוונטיים ם ובעלי מקצועפקידים בכירים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, מומחי

 מתכונת הלימודים
 מפגשים( 7)שעות  49  היקף השעות בקורס:

  15:15 – 9:00בין השעות , 'ג  יום            יום לימודים:

 ת"א  ,7צפוני, קומה  , מגדל חאג'ג28הארבעה רח' מרכז השלטון המקומי,  מקום הלימודים:
 ) במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת"א(                                     

 2020בדצמבר  22  :פתיחת הקורסמועד 

 2.02, 26.01, 19.01, 12.01, 5.01, 29.12, 22.12 להלן מועדי המפגשים בקורס: 

 חובות הקורס

. לפחות משעות הלימוד 85%קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  . ממפגשי הקורס 100%נוכחות של 
,   משרד החינוך של לגמול השתלמותהמזכה בשעות  הקורס יקבלו תעודה בדרישותהעומדים 

 בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

 שכר לימוד

 לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(שכר הלימוד   ₪ 2,600

 למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי שכר הלימוד      ₪ 2,950
 כתוב וכיבוד קל. שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר

 
 

 

 
 

 
 

 
 



   

 
 

  נושאי הקורס

 

 מבוא כללי לתקצוב מערכת החינוך לרבות שיטת המטצ'ינג 

 היבטים משפטיים של מערכת החינוך 

 היבטים ארגוניים וניהוליים 

 תקצוב חטיבה עליונה 

 תקצוב גני ילדים 

 תקצוב היסעים 

 תקצוב חינוך מיוחד 

 הליכי רישוי 

 ן תמיכות ועזבונותגיוס ואיגום משאבים נוספים כגו 

  במסגרת הקורס יינתן תרגול בנושאים הנלמדים והמשתתפים יקבלו כלים לניתוח

 מקורות המידע השונים העומדים לרשותם 

 הפעלת תיכונים על ידי רשתות חינוך 

 

 
 

 

סגנית ,  לילנה נוי/י הבמידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ
  elena@masham.org.ilבמייל :    ללימודים מוניציפאלייםראש מינהל 

 6844254-03או בטל' 

 

 
 

 
 הנחיות להרשמה

 www.masham.org.il לאתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי: להיכנסלהרשמה יש 

 מנהל ללימודים מוניציפאליים" -  univercity"את  "תחומי פעילויות"במסך הראשי בחר/י  ב 
 "רישום לקורסים , ימי עיון, וכנסים".כנס ל ולאחר מכן יש להי 

 "לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו ל: "הנחיות לרישום לקורסים 

  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך  ,register@masham.org.il   

   '03-6844248/253או  בטל 
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