
לפרטים והרשמה <<

Federation Of Local Authorities In Israelمركز السلطات المحلية

מתכונת הלימודים

שכר לימוד

הקורס  יעסוק בהיבטים המשפטיים של יישום הרפורמה בחינוך המיוחד לצד 
לימוד ההיבטים היישומיים של הרפורמה במסגרת עבודת וועדות האפיון והזכאות. 

הקורס יתבסס על יסודות הרפורמה בהיבט החקיקתי, חוזר המנכ”ל ובהיבט היישומי 
באמצעות מפגשים מעשיים עם בעלי התפקידים השונים ביישום החוק. 

הקורס נותן מענה למנהלי חינוך, מנהלי מחלקות החינוך המיוחד ומחלקות 
הפרט וכן לבעלי תפקידים נוספים במערכת  אשר בהסכם “אופק חדש” מחויבים 
בהשתלמות לקידום שכר )70 שעות לשנה( ולכלל המנהלים בדירוג מנהלי ומח”ר.
• קורס זה יכול להיות אחד מהקורסים לצבירת 70 שעות לגמול , לעוסקים בחינוך.

אוכלוסיית היעד
• מנהלי חינוך, מנהלי חינוך מיוחד ומחלקות 

הפרט ובעלי התפקידים הייעודיים . 
• יועצים משפטיים המבקשים למקצע את הידע 

שלהם בתחום החינוך ודיני החינוך  
• יושבי ראש וועדות האפיון והזכאות 

ניהול אקדמי
עו”ד נועה בן אריה – יועצת משפטית של 

מרכז השלטון המקומי. 
היקף השעות בקורס:  28 ש”א )4 מפגשים(

יום הלימודים: יום ג’, אחת לשבוע, בין השעות 09:00 עד 15:15 
מקום הלימודים: הלימודים יתקיימו בזום

מועד פתיחת הקורס: 4 בינואר 2022
מועדי הקורס: 04.01, 11.01, 18.01, 25.01

 1,700 ₪ - לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(
1,950 ₪ - למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי

סוגיות נבחרות ביישום הרפורמה בחינוך המיוחד -
היבטים משפטיים ופרקטיים

מבוא ומטרות

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(5lpyq1qgxfnor4kziu2lwk1z))/search_activity.aspx?event_no=556163


במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית 
 iditb@masham.org.il :בליזובסקי, מנהלת תחום קורסים במייל

או בטל' 03-6844232

חובות הקורס

נושאי הקורס

קבלת תעודה מותנית בנוכחות של %85 מן הקורס .
קורס זה אשר הינו פחות מ- 40 ש”א יוכר לגמול השתלמות 

לעובדים בדרוג מינהלי ומח”ר כחלק מזכאות לצבירת 80 שעות 
מתוך סך השעות אותן יש להגיש לגמול, בהתאם לכללי הוועדה

חוק החינוך המיוחד – עיקרי החוק והשוואה של דין ישן מול חדש 
היכרות עם וועדת האפיון והזכאות )סדרי עבודה, מסמכי הוועדה, בעלי התפקידים, תהליכי קבלת 

החלטות, שקיפות דיונים ומסירת מידע, בחירת הורים(
הסעות תלמידים – סוגיות מובילות )חינוך רגיל, חנ”מ, חינוך מוכש”ר(

שיבוצים בחינוך המיוחד – השפעת הרפורמה על ניהול השיבוצים ויישום סלי השירות במוסדות החינוך. 
מפגש עם יושבי ראש וועדות אפיון וזכאות ונציגי משרד החינוך – אתגרים ביישום הרפורמה 

ודגשים לניהול הוועדות ברשות המקומית 
ארגונים לא ממשלתיים מייצגי אוכלוסיות של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת – נקודת מבטם 

ויישום הרפורמה בראי הילדים
ניתוח סוגיות משפטיות ופרקטיות ביישום הרפורמה – סדנא יישומית 

לפרטים והרשמה <<

לעזרה בתהליך הרישום בלבד, אנא פנו ל: 
Register@masham.org.il
או  בטל’  03-6844248/253

הנחיות להרשמה

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(5lpyq1qgxfnor4kziu2lwk1z))/search_activity.aspx?event_no=556163

