
 
 

 

 

 

 ות לעדכונים במערכת גפ"ן ם/הכשרת מינהלני

  משרד החינוךבשיתוף 
 מבוא

ית ן/המינהל, תפקיד הלימודים תשפ"ג בשנת )מערכת גפ"ן(ניהולית פדגוגית הלגמישות הלאור מעבר בתי הספר 

במסגרת הכשרה  זו יינתנו כלים יישומיים לניהול כספי בית . נוספותוחדשות למשמעותי יותר ודורש מיומנויות  הופך

 . משרד החינוךלדרישות הספר בהתאם 

נושאים אלה עומדים באופן ישיר עם הצורך באיגום משאבים של בתי הספר וגיבוש תשתית מנהלתית למימוש 

  כגון מינהלן/יתהאוטונומיה הכלכלית בבית הספר תוך העצמת בעלי תפקידים 

 מטרות 

  ניהולית פדגוגית ההגמישות ההיכרות עם תפיסת 

 ודיווחים נדרשים מתוך תוכנות הכספים  ן"היכרות עם מערכת גפ 

  המינהלן/ית העצמה ופיתוח דרכי חשיבה ומיומנויות מקצועיות בביצוע תפקיד  

 

 אוכלוסיית יעד

   ומזכירות חדשות. ות/בוגרי קורס מנהלנים ,העוסקים בכספים  בתי ספרבית ב מנהלן/ניתלהקורס מיועד 

 אקדמי יעוץ וניהול

 במשרד החינוך למנהלת בתי"ס בניהול עצמי יועצת, אלונה נדיר 

 מרצים מובילים 

  בתחום. אנשי מקצועויועצים ארגוניים , ניהוליתפדגוגית ההגמישות המפקחים ממונים על 

 מתכונת הלימודים

 .  15.15 - 9.00בין השעות  מפגשים( 2) ש"א 14 היקף השעות בקורס:

 יום הלימודים:

 23.10, 26.06 הבאים:' בתאריכים א יום – 'גמחזור 

 30.10, 3.07 בתאריכים הבאים:  'איום  – 'דמחזור 

      ימודים יתקיימו בזוםהל  מקום הלימודים :

 

 חובות הקורס

ש"א יוכר לגמול השתלמות לעובדים  40 -קורס זה אשר הינו פחות מ .100%קבלת תעודה מותנית בנוכחות של             

יש להגיש לגמול , בהתאם לכללי ששעות מתוך סך השעות  80כחלק מזכאות לצבירת  בדרוג מינהלי ומח"ר

 הוועדה.

 שכר לימוד 

 לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(שכר הלימוד     ₪ 380  
 
 

  הקורס נושאיבין 

 

  עקרונות כלכליים, משפטיים, פדגוגיים :הגמישות הניהוליתתפיסת. 

 מענה וסיוע בעקרונות הדיווח  : היכרות עם מערכת גפן  

  דרכי פעולה  ממשק גפן :  –מערכות הכספים בבית הספר 

  : נהלי רכש  מינהל  

 

 

 

 משרד החינוך  

 המנהל הפדגוגי 

 מנהלת בתי ספר בניהול עצמי



 
 

 

 

 

 

סגנית ראש ,  לילנה נוי/י הבמידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ

 6844254-03או בטל'  elena@masham.org.ilבמייל :   ללימודים מוניציפלייםמינהל 

 

 
 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".ולאחר מכן יש להיכנס ל  

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

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

 03-6844248/253בטל'    או 

 

 

 

mailto:elena@masham.org.il
mailto:register@masham.org.il

