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  /מחלקות החינוך ברשויות המקומיות וסגניהם מנהלי אגפי לכבוד :

  יסודי וחינוך מיוחד/פרט -יסודי , חינוך על חינוךומנהלי המחלקות הייעודיות של גנ"י,               

 

 

 הלכה למעשה –דיני חינוך 
 

 ומטרות  מבוא

 
יעסוק בהיבטים המשפטיים של מערכת החינוך ודיני החינוך. הקורס יתבסס על לימוד של חוקי  הקורס 

 רי המנכ"ל בנושאים אשר יילמדו בהרחבה. זהבסיס בתחום החינוך וכן חוקים, תקנות וחו

מטרת הקורס, הקניית בסיס משפטי בתחום, הכרה עם הדין החל בכל הנוגע לקיום מערכת החינוך על 

ידי הרשויות המקומיות החל משלב מעורבות הרשות המקומית בהליכי הרישוי של מוסדות חינוך, עבור 

י חינוך, דרך קיום מערכת החינוך בתחום המינהלתי )רישום, העברות, פתיחת אזורי רישום,  ניהול כספ

ארגון הסעות תלמידים( וכלה בהתעמקות בנושאים המלווים באופן שוטף את עבודתם של המנהלים 

 ושל בכירי מחלקות החינוך ברשויות.

 

מחויבים בהשתלמות  "אופק חדש"אשר בהסכם  חינוך  הקורס נותן מענה למנהלי
דירוג ומוכר לגמול השתלמות לכלל המנהלים בשעות לשנה(  07לקידום שכר )

 .רמנהלי ומח"
 

 אוכלוסיית  היעד

 מספר המקומות בקבוצה מוגבל מאד !. ובעלי התפקידים הייעודיים מנהלי אגפי חינוך מכהנים 

 
 יעוץ וניהול אקדמי

  עו"ד נועה בן אריה 

 
 מתכונת הלימודים

 מפגשים (   11)  שעות 00 :היקף השעות בקורס

 .11:11עד  00:00  בין השעותאחת לשבוע ,   'ביום         :     יום לימודים

 0...72.7         מועד פתיחה :

,  10.01,  12.01,  00.01,   20.01,   12.01,  10.01,   00.01  , 01.01.10:          מועדי הקורס

00.02  , 10.02  , 10.02 . 

  . ) במרחק הליכה מתחנת  ,תל אביב 1מכללת "דעת אריאל ", רח' בן אביגדור              המקום :        

  השלום, ת"א(רכבת 

 

  שכר לימוד

 
  הדרכה וחומר עזר לימודי.כיבוד קל המחיר כולל ₪   00677

 
 , תעודה.  חובות הקורס

   .והצגתו בכתה בהתאם להנחיות תרגיל הגשת  מן הקורס. 51%קבלת תעודה מותנית בנוכחות של 

 .חינוך  לקות איגוד מנהלי מחוהקורס יקנה למשתתפים תעודת סיום מטעם מרכז השלטון המקומי 

  
 
 



  

 קורסהנושאי 

 
 הכרת דיני החינוך הבסיסיים –מבוא לדיני חינוך  

 חוק לימוד חובה  -

 חוק חינוך ממלכתי  -

  , מעמד הרשות המקומית -

הרשמי החינוך אחריות רשות החינוך המקומית על מוסדות שבתחומה ) –זרמים בחינוך  -

  (והחינוך המוכש"ר על קצה המזלג

 פיקוח רישוי וועדות ערר  -

 
 מנהל אגף החינוך כרשם הראשי  –רשות החינוך המקומית 

 

 )לשלב עם מותר/אסור בהקשר צנעת הפרט(סוגיות נבחרות  – ישום תלמידיםר   - 

  דין והלכה  –העברות  -

 חובה מול זכות  –לימודי חוץ  -

שאלות של מדיניות רישום: בחירה מול אזורי רישום, והתפתחות המדיניות ברמה  -

הארצית מלפני האינטגרציה ועד לאחרי מודל הבחירה המבוקרת באמצעות הפסיקה 

 בבתי המשפט.

 במערכת החינוך  ושיבוצים מיוחדים בוצים יש -

 הליך הרחקה לצמיתות -

 
 תשלומי הורים במערכת החינוך 

 

 מהו חינוך חינם? על האבחנה בין הוראה לשירותים ובעיקר על טשטוש הגבולות ביניהם.  -

הליך אישור התשלומים ואחריות רשות החינוך המקומי באכיפת  –מהם תשלומי הורים  -

 גביה וניהול התקציב

 בין תשלום חובה לרשות )תשלומים מרצון(  -

 חוזר תשלומי ההורים החדש  -

 מתוך הפסיקה  –סוגיות נבחרות בנושא תשלומי הורים  -

 

 ניהול באמצעות רשתות 

 מכרזים על קצה המזלג  -

 מכרזי ניהול באמצעות גופים מנהלים  -

 כיצד בונים את המכרז  -

 

 הדינים החלים על קצה המזלג  –החינוך המיוחד  

 

שילוב, ועדות ערר, שיבוץ תלמידים, חוק חינוך חינוך מיוחד ושילוב )ועדות השמה, ועדות  -

 (, חוק השילובמיוחד

 –( ופנימיות , אומנה משפחתוניםשיבוץ תלמידים למוסדות בתוך ומחוץ לשטח השיפוט ) -

  סמכות, אחריות והשלכות

 הפערים, הניגודים והמדיניות העמומה.  -מדיניות מכילה מול מדיניות משלבת  -

 בחינוך המיוחד ומלווים ארגון הסעות תלמידים  -

            רגון הסעות תלמידים בחינוך הרגיל )מערכת היחסים בין משרד החינוך לבין הרשות א  -

 המקסימום(.  סעים ותעריפיימכרז הה –המקומית 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 חופש המידע וצנעת הפרט )החוק, חוזרי המנכ"ל( 
 

בידי האגף לחינוך נוכח העסקת )כמובן גם מידע רפואי שיש איזה מידע מוסרים ולמי  -

 סייעת רפואית לתלמיד(

 מהו מידע שאין למסרו )הגנות חוק חופש המידע והנחיות חוזרי מנכ"ל(  -

–תקשורת בעידן האינסטגרם והוואטאטפ )תקשורת בין התלמידים, תקשורת הורים  -

 מורים תלמידים( –מורים 

 תדירות האם? למי? באיזו –הספר -זכות צפיה בנתוני חשבונות בית -

 חובת יידוע הורים גרושים  -

חובת נוכחות הורית במעמד הרישום/בקשת העברה/לימודי חוץ במקרים של הורים  -

 פרודים ובכלל

 

   בטיחות במוסדות החינוך 

 

 בטיחות מבנים -

 קרינה במוסדות חינוך  -

 מי נושא באחריות  -

 

  עמותות מנהלות בעולם של תחרות  –העברת ניהול 

 

 העברת ניהול  –ניהול מוסדות חינוך  -

 מבוא על קצה המזלג –מכרזים  -

 מה בין מכרז איכותי למכרז כמותי  -

 דגשים, תכנים –ניהול מוסד חינוך בעלות לבניית מכרז להעברת  -

 

 ייחודיות חינוך בתנאים של שוויון והוגנות
 

 פרטי בתוך ציבורי: מיונים, תשלומי הורים, בחירת הורים והעסקה פרטית -

הסכמי שותפות בין רשויות שלטוניות לבין גופים פרטיים: האם הסמכות השלטונית  -

 נשמרת? 

 עמותות ותקורות בחינוך ציבורי -

 דגמים לחינוך ייחודי מן הארץ ובעולם -

 עקרונות להפעלת בית ספר ייחודי ציבורי: הצעה לפעולה -

 

   תקשורת במרחב החינוכי 

 

 מערכות היחסים השונות  –תקשורת בעידן הסמארטפון  -

 מגבלות ואחריות  –השיח החברתי והשיח הלימודי  -

 

 וחינוך  שירות
 

 שקיפות מידע, רישום תלמידים בעידון מקוון  –שירות וחינוך  -

 כששירות בחינוך פוגש את הדין -

 
 

  במהלך הקורס יתקיימו סיורים לימודיים . 

 

 

 

 



  

 נוהל הרשמה                                    
הרשות או את הגזבר או את מנהל  יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב, להחתים את ראש קורסעל מנת להירשם ל

,  61הארבעה רח' לשלוח בדואר ל ישהמחאות לפקודת מרכז השלטון המקומי  .30-1544486פקס מס' לכ"א ולשלוח 

 .לא תותר כניסה ללא תשלום בפועלליום פתיחת הקורס. צילום ההמחאה  ולהביא את 14701ת"א 

 אין להגיע ליום פתיחת הקורס ללא אישור רשמי מטעם מרכז השלטון המקומי

 טופס הרשמה
     , מרכז השלטון המקומימח' הדרכה:לכבוד 

 30-1544404 , טל' :30-1544486 באמצעות פקס מספר:

  דיני חינוך אבקשכם לרשום אותי לקורס:

 .   תל אביב" דעת אריאלב" ,34.36.60 -, החל מה' בשיתקיים בימי 
 פרטים אישיים

 

 ________________________________________  שם ומשפחה

    ( ביקורת ספרות כולל ספרת 9) .ת.ז

 
 

 ותק בתפקיד ___________   _____ תפקיד ____________________________________שם הרשות _

 ________________________ טל' בבית _________________________________טל' בעבודה _____

 __________________________ טל' סלולרי _________________________________פקס בעבודה _

 ____________________ __________________________________________כתובת פרטית ________

 דואר אלקטרוני _______________________________________________________________כתובת  
 :שכלה ה

  פרט/י __________________תואר ראשון     פרט/י _______ תואר שני_________________ 

 

 ₪  0,133  : התחייבות לתשלום

 לתשלום בסך  ________   התחייבות הרשות₪ 

___________       ___________         _____________________            ____________ 

 חתימה וחותמת הרשות תפקיד: ראש רשות/גזבר/מנהל כ"א                שם הרשות               תאריך          

 

 נא לסמן : ₪   לתשלום בסך  ________   *התחייבות אישית 

  (   1/  1)מס תשלומים   לתשלום   לפיקדון  

                    מספר הכרטיס:

               

               ספרות אחרונות בגב הכרטיס: 2 

 

 : ______________אחר   אמריקן אקספרס   ויזה )כאל/לאומי(    ישראכרט   סוג כרטיס:  

 _____________ חתימה            __________________   ת.זמס'       ____________עד  תוקף 

 דית בלבש* ימולא רק במקרה של התחייבות אי

 נוהל ביטול הרשמה
במקרה של ביטול הלימודים על ידי מרכז השלטון המקומי, יוחזר שכר הלימוד במלואו. במקרה של ביטול הלימודים 

פתיחת  שבוע לאחר  עד לפני תחילת הקורס, לא יחויב העובד בשכר לימוד. ייםעד שבוע –ע"י העובד )בכתב בלבד( 

 . 48%הקורס יוחזר שכר הלימוד בניכוי  

 

         


