ארגון מנהלי שירותי רווחה
ברשויות המקומיות

קורס בקרת תקציבי רווחה

בשיתוף עם ארגון מנהלי שירותי רווחה ברשויות המקומיות
מבוא
תפקיד שירותי הרווחה לטפל באוכלוסיות החלשות והנזקקות של הרשויות המקומיות כגון :משפחות
במצוקה ,ילדים בסיכון ,אזרחים ותיקים ,נכים ,אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית וקהילות .
קבלת המימון הרלוונטי כרוכה במערך של נהלים ,שיטות לקביעת הזכאות לתמיכות ממשלתיות,
והנחיות לדיווח .המימון נתון לבקרה ולביקורת .הכרה מיטבית של הנהלים ויצירת דפוסי עבודה תקינים
הם מקדם חשוב להבטחת ההכנסות ולמיצוי הזכאויות .בנוסף ,התנהלות יעילה יכולה להוסיף ערכים
כלכליים נוספים לרשות המקומית.
ניהול משק כספי תקין ומאוזן ברשויות המקומיות ,בצד הבטחת מערך שירותים איכותי לתושבים
מתאפשר בין היתר ביכולתה של הרשות למצות את זכויותיה במיצוי תקציבים להם היא זכאית.
קורס זה נועד לשדרג את הידע הנדרש ברשות המקומית לעניין ניהול ומיצוי מערך ההכנסות
ממשרד הרווחה ולהקנות למשתתפים :כלים נוספים לניהול מערך ההכנסות ,חיזוק יכולת מיצוי
ההכנסות ,חשיפה למקבלי החלטות ופקידי ממשלה ובמקביל גם חשיפה לעמיתים ברשויות אחרות
וליצירת שתופי פעולה.
מטרות הקורס







בקרת ההכנסות לרשות המקומית ממשרד הרווחה.
יחסי ה גומלין בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי והשתתפות הרשות המקומית בתקציבי
הרווחה ( מצ'ינג)
הכרת הסכמים קיבוציים של עובדים סוציאליים.
דיווחים למשרד הרווחה ומערכת המרכבה.
מעקב תקציבי – הכרת שיטות שונות להכנת תקציב ,הקניית כלים לניהול תקציבי לרבות דוחות
תקציב מול ביצוע.
הכרת מקורות תקצוב נוספים ואיגום משאבים עם גורמים נוספים

אוכלוסיית היעד
הקורס מיועד למנהלי מחלקות רווחה ותקציבאים
יעוץ וניהול אקדמי
רו"ח רון פישמן – מנהל חברת רון פישמן ושות' רואי חשבון המתמחה בליווי ויעוץ לרשויות המקומיות
ומשמש כיועץ של איגוד מנהלי מחלקות חינוך
בין מרצי הקורס
פקידים בכירים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים ,מומחים ובעלי מקצוע בתחומים הרלוונטיים.
מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס 49 :שעות ( 7מפגשים)
יום לימודים:

יום ג' ,בין השעות 9:00 – 15:15

מקום הלימודים:

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

מועד פתיחת הקורס 9 :בפברואר 2021
מועדי המפגשים בקורס23.03 ,16.03 ,9.03 ,2.03 ,23.02 ,16.02 ,9.02 :
שכר לימוד
 ₪ 2,350שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי ( מחיר מסובסד)
שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
₪ 2,700
שכר הלימוד כולל הדרכה ,חומר כתוב וכיבוד קל.

נושאי הקורס
שכר ותקני כ"א
דיווחי רשות מקומית
הקשר בין משרד הרווחה לבין השלטון המקומי ברמת המטה והמחוזות.
ניתוח דוח התחשבנות תקופתי
בקרות מיצוי הכנסות
איתור מקורות חוץ תקציביים – תמיכות ,עזבונות  ,גורמים מתערבים.
ניתוח מקורות מידע זמינים

חובות הקורס
קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85%מן הקורס .העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה
בשעות לגמול השתלמות של משרד החינוך  ,בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

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

