גיוס וניהול תקציבי צהרונים (ניצנים)
ואבטחת מוסדות חינוך
מבוא
בהיות תחום החינוך שירות ממלכתי ,אזי המדינה מחויבת במימון מרבית הוצאות הרשות המקומית .קבלת
המימון הרלוונטי כרוכה במערך של נהלים ,שיטות לקביעת הזכאות לתמיכות ממשלתיות ,הנחיות לדיווח
ונתונות לבקרה ולביקורת .ניהול משק כספי תקין ומאוזן ברשויות המקומיות ,בצד הבטחת מערך שירותים
איכותי לתושבים מתאפשר בין היתר ביכולתה של הרשות למצות את זכויותיה בגיוס כספים להם היא זכאית.
קורס זה נועד לשדרג את הידע הנדרש בניהול ומיצוי מערך ההכנסות ממשרד החינוך בתחום
אבטחת מוסדות חינוך וניצנים.
מטרות הקורס





הכרת הכללים לתקצוב מוסד חינוכי באבטחה ואופן הדיווחים למשטרה.
מיצוי ההכנסות לרשות המקומית ממשרד החינוך והמשרד לביטחון פנים.
הכרת תוכנית ניצנים על כל מרכיביה -ואופן התחשבנות מול משרד החינוך ,בקרות וכו'.
מעקב תקציבי – הכרת שיטות שונות להכנת וניהול תקציב.

אוכלוסיית היעד
הקורס מיועד לגזברים ,מנהלי מחלקות חינוך ,סגני מנהלים ,ממונים על הכנסות ,חשבים ותקציבנים ,מנהלי
חשבונות בכירים המתמחים בחינוך.
יעוץ וניהול אקדמי
רו"ח רון פישמן – מנהל חברת רון פישמן ושות' רואי חשבון המתמח ה בליווי ויעוץ לרשויות המקומיות ומשמש
כיועץ של איגוד מנהלי מחלקות חינוך
שבתאי בראל – מנהל חברת מוניסיטי ישראל המתמחה בליווי ויעוץ לרשויות המקומיות.
רו"ח אלירן תורג'מן  -מנהל חברת מוניסיטי ישראל המתמחה בליווי ויעוץ לרשויות המקומיות.
בין מרצי הקורס
פקידים בכירים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים ,מומחים ובעלי מקצוע בתחומים הרלוונטיים.
מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס 21 :שעות ( 3מפגשים)
יום לימודים:

יום ג' ,בין השעות 9:00 – 15:15

מקום הלימודים:

מרכז השלטון המקומי ,רח' הארבעה  ,28מגדל חאג'ג צפוני ,קומה  ,7ת"א
( במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום ,ת"א)

מועד פתיחת הקורס 16 :בפברואר 2021
להלן מועדי המפגשים בקורס2.03 ,23.02 ,16.02 :
שכר לימוד
 ₪ 1,450שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי ( מחיר מסובסד)
שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
₪ 1,600
שכר הלימוד כולל הדרכה ,חומר כתוב וכיבוד קל.

נושאי הקורס
 מבוא כללי לתקצוב משטרת ישראל לרבות שיטת המטצ'ינג
 מערכות הדיווח של מערך האבטחה וקבלת השיפוי מהמשרד לביטחון פנים
 הכרת התקציב וקבלת כלים לניהול ומעקב
 חישוב וניהול נכון של רצף העסקה
 מבוא כללי לתקצוב משרד החינוך בתוכנית ניצנים לרבות שיטת המטצ'ינג
 הכרת מלאה של הממשק של תוכנית ניצנים
 דגשים מהותיים על קול קורא תשפ"א – תוכנית ניצנים
 הקניית כלים להתמודדות עם ביקורת חיצוניות של משרד החינוך
 דגשים על הגשת דוחות ביצוע כספיים וכמותיים של משרד החינוך
 במסגרת הקורס יינתן תרגול בנושאים הנלמדים והמשתתפים יקבלו כלים לניתוח מקורות
המידע השונים העומדים לרשותם
חובות הקורס
קבלת תעודה מותנית בנוכחות של  85%לפחות .קורס זה אשר הינו פחות מ 40 -ש"א יוכר לגמול השתלמות
לעובדים בדרוג מינהלי ומח"ר כחלק מזכאות לצבירת  80שעות מתוך סך השעות שיש להגיש לגמול  ,בהתאם
לכללי הוועדה.

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי  ,סגנית ראש
מינהל ללימודים מוניציפאליים במייל  elena@masham.org.il :או בטל' 03-6844254

הנחיות להרשמה
להרשמה יש להיכנס לאתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומיwww.masham.org.il :
במסך הראשי בחר/י ב "תחומי פעילויות" את "  - univercityמנהל ללימודים מוניציפאליים"
 במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד ,אנא פנו במיילregister@masham.org.il :
 או בטל' 03-6844248/253

