
  

   
 

   חינוךתקציבי  מיצויקורס  
 מבוא

רות מיועד י. השרות המרכזי והמוביל אותו מספקת הרשות המקומיתיתחום החינוך הינו הש  
מרבית את בתי האב , ומשרת בעיקרו לאוכלוסייה הצעירה מהגיל הרך ועד לתלמידי בית ספר התיכון

  בכל רשות ורשות.

המדינה מחויבת במימון מרבית הוצאות הרשות המקומית.  אזי ,בהיות תחום החינוך שירות ממלכתי
בהוראות חוק, בתקציב הממשלה, בהסכמים  תהממשלה מעוגנמימון הוצאות החינוך ע"י הזכאות ל

והסדרים שנחתמים מעת לעת בין הממשלה לרשויות עצמן במישרין, או באמצעות הנציגות הרשמית 
 של השלטון המקומי. 

, קביעת הזכאות לתמיכות ממשלתיותלשיטות כרוכה במערך של נהלים,  קבלת המימון הרלוונטי  

הכרה מיטבית של הנהלים ויצירת דפוסי עבודה תקינים הם הנחיות לדיווח ונתונות לבקרה ולביקורת. 
.  בנוסף, התנהלות יעילה יכולה להוסיף ערכים מקדם חשוב להבטחת ההכנסות ולמיצוי הזכאויות

  מקומית.לרשות הנוספים כלכליים 
, בצד הבטחת מערך שירותים איכותי לתושבים  ניהול משק כספי תקין ומאוזן ברשויות המקומיות

 . תלמצות את זכויותיה בגיוס כספים להם היא זכאימתאפשר בין היתר ביכולתה של הרשות 
ד לעניין ניהול ומיצוי מערך ההכנסות ממשרקורס זה נועד לשדרג את הידע הנדרש ברשות המקומית 

כלים משופרים לניהול מערך ההכנסות, חיזוק יכולת מיצוי ההכנסות,  :משתתפיםולהקנות להחינוך 

 .חשיפה למקבלי החלטות ופקידי ממשלה
כללי והוא נדבך נוסף לקורס ניהול הכנסות ממשרד החינוך הקורס עצמו מתמקד בתחום   

מרכז הדרכה של ה מחלקתע"י לניהול ומיצוי הכנסות מכלל משרדי הממשלה שמנוהל 
  .השלטון המקומי

 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. תמיכות, הקניית כלים לאיתור וגיוס משאבים נוספים כגון 

  דכון שוטף. כמו כן הכרת מידע הרלוונטיים לצורך התמחות ועהכרה של מקורות ה –מידענות
 הסביבה המשפטית בה פועלת מערכת החינוך. 

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

  הדרכה והצגה של העקרונות והתשתית המקצועית לניהול הכנסות –מתודולוגיה . 
 היעדאוכלוסיית 

ותקציבנים,  , חשביםגני מנהלים, ממונים על הכנסותסמנהלי מחלקות חינוך, גזברים, מיועד להקורס 

 מנהלי חשבונות בכירים המתמחים בחינוך.

 יעוץ וניהול אקדמי

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

  בין מרצי הקורס

  .בתחומים הרלוונטיים פקידים בכירים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, מומחים ובעלי מקצוע

 מתכונת הלימודים

 מפגשים( 6)שעות  42  היקף השעות בקורס:

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

 , ר"ג1רח' הראשונים  מרכז תרבות "בית דורון",  מקום הלימודים:

 2016בנובמבר  21  :פתיחת הקורסמועד 

 26.12, 19.12, 12.12, 5.12, 28.11, 21.11 להלן מועדי המפגשים בקורס: 

 חובות הקורס
המזכה בשעות  הקורס יקבלו תעודה ים בדרישותהעומד. לפחות משעות הלימוד 85%של נוכחות 

 .בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות ,של השלטון המקומי לגמול השתלמות
 שכר לימוד

 המחיר כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל₪  1,980   

 
 

 
 

 



  

 

  נושאי הקורס

 

 ת החינוך לרבות שיטת המטצ'ינגמבוא כללי לתקצוב מערכ 

 יבטים משפטיים של מערכת החינוךה 

 היבטים ארגוניים וניהוליים 

 תקצוב חטיבה עליונה 

 תקצוב גני ילדים 

 תקצוב היסעים 

 תקצוב חינוך מיוחד 

 הליכי רישוי 

 גיוס ואיגום משאבים נוספים כגון תמיכות ועזבונות 

 במסגרת הקורס יינתן תרגול בנושאים הנלמדים והמשתתפים יקבלו כלים לניתוח מקורות 

 המידע השונים העומדים לרשותם 

 

 

 

 

 



  

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

 .6844251-03פקס מס' לאו את מנהל כ"א ולשלוח 

 64739מיקוד:  20040,ת.ד ת"א   19הארבעה  רח'דואר ליש לשלוח ב מרכז השלטון המקומילפקודת המחאות    
  ולהביא את צילום ההמחאה ליום פתיחת הקורס.

 15504. מס' חשבון 034: בנק דיסקונט , סניף הקריה מס'  להעברה בנקאיתפרטי חשבון בנק 
 לא תותר כניסה ללא תשלום בפועל.

 י מטעם מרכז השלטון המקומיאין להגיע ליום פתיחת הקורס ללא אישור רשמ לתשומת ליבך:

 טופס הרשמה

  

   :לכבוד  

   , מרכז השלטון המקומימח' הדרכה   

 03-6844254-/טלפון 03-6844251באמצעות פקס מספר:  

   תקציבי חינוך מיצוי אבקשכם לרשום אותי לקורס:   

 , ר"ג1 רח' הראשונים"בית דורון"  מרכז תרבות,   2016 בנובמבר 21 שיתקיים בתאריך :  

 
 פרטים אישיים

 ספרות כולל ספרת ביקורת(  9 )ת.ז. ____________________________________שם ומשפחה ___

         

 

 ותק בתפקיד _________      _____ תפקיד ____________________________________שם הרשות _

 _____________________________טל' בבית ______   __________ __________טל' בעבודה _____

 _____טל' סלולרי ___________________________   _________________________פקס בעבודה _

 ________________________________  מייל כתובת  ________________  כתובת פרטית ________

 השכלה  

 אקדמית, פרט/י _________________________________________________________________ 

 אחר, פרט/י       _________________________________________________________________ 

 

  ₪   1,980 :סך עלות הקורס:   התחייבות לתשלום 

 _ _________________________________ שם המאשר         סך ____________  ע"ח הרשות

 _________________________________ חתימה וחותמת ________________   _____תפקיד 

 _____סוג כרטיס האשראי ___________  תוקף _____  ע"ח התלמיד סך ____________

 ______________________________________________________מספר כרטיס האשראי 

 

 ______________________________________________ ספרות אחרונות בגב הכרטיס 3  

 נוהל ביטול הרשמה

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

עד שבוע לפני תחילת הקורס, לא יחויב העובד  –הלימודים ע"י העובד )בכתב בלבד(  של ביטול 

  ד כלל.לאחר מכן לא יוחזר שכר לימובשכר לימוד. 


