
  
 

 

 אש הרשות, המערך הכספיר
 והחיוב האישי

 

 מבוא 

מערך כספי תקין הוא אבן יסוד בניהול הרשות המקומית. הניהול הכספי הינו מדד מוביל בהערכות 

 הביצוע, ביכולת הניהול והשליטה ובשמירה על מעמדם של ראש הרשות וצוות הנבחרים והבכירים.
תכמת בכך שניהול כספי נכון יביא לניהול טוב יותר של האחריות של ראש הרשות המקומית אינה מס

הרשות המקומית. לראש הרשות, ביחד עם נושאי משרה אחרים, ישנה גם אחריות אישית מתוקף 
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומשרד הפנים בכל הנוגע להטלת החיוב האישי על נבחרי ציבור 

 ונושאי משרה ברשויות המקומיות.

 
 מטרות הקורס

 
ראש הרשות להכיר ולהבין את מורכבות המערך הכספי המוניציפאלי ביחס  במהלך הקורס ילמד

למערכים כספיים אחרים, את המגבלות הרגולטוריות בהיבט הכספי, את מערך התקצוב, את מערך 
את כללי הרישום והדיווח החשבונאיים  ראש הרשות יכיר ויביןהבקרה, את מערך הביקורת. 

ערך המוניציפאלי ביחס לגופים מקבילים אחרים. מתוקף כך ידע ראש הרשות, כמי המאפיינים את המ

מה לדרוש, כיצד לפקח ואיך למדוד את הארגון שלו בהיבט ממה להימנע, שעומד בראש המערכת, 
 הכספי. 

המבין כי מערך הכספי תקין הוא אבן היסוד בהצלחת הרשות שהוא זהו קורס חובה לראש רשות, 
 בהצלחתו כראש הרשות.עומד בראשה, ו

 אוכלוסיית היעד

 מנכ"לים., ראשי רשויות מקומית

 ל אקדמיוהיניעוץ ו

  (  ( LL.Bמשפטן , כלכלן ו, רו"חגולן זריהן

 לימודשיטת ה

. לצד ההרצאות מהמובילים בתחוםובעלי תפקידים הקורס משלב הרצאות של רואי חשבון, עורכי דין 

 ומים כדי להמחיש החומר הנלמד. יתקיימו תרגולים מעשיים בחלק מן התח

תבוצע קריאה משולבת של הדוחות תוך מתן דגשים לנושאים המייחדים את הרשות המקומית ביחס 

 לגופים מקבילים אחרים.

 מתכונת הלימודים

  מפגשים( 5שעות )  30 היקף הלימודים :

 .15:15 - 10:00, בין השעות 'ב יום   יום לימודים :

   ,7צפוני, קומה  , מגדל חאג'ג28הארבעה רח' ז השלטון המקומי, מרכ  מקום הלימודים :
 ) במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת"א(    ת"א                                  

 
      2021בינואר  18 מועד פתיחת הקורס: 

 15.02, 8.02, 1.02, 25.01, 18.01 קורס:ב המפגשים יועדמ

 חובות הקורס

 .לפחות 85%משעות הלימוד. קבלת תעודה מותנית בנוכחות של  100%חובת נוכחות של               
ש"א יוכר לגמול השתלמות לעובדים בדרוג מינהלי ומח"ר כחלק  40 -קורס זה אשר הינו פחות מ

 .שעות מתוך סך השעות אותן יש להגיש לגמול , בהתאם לכללי הוועדה 80מזכאות לצבירת 

  שכר הלימוד

  ) מחיר מסובסד(שכר הלימוד     ₪ 1,750

 שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

 



 נושאי הקורס
 

 התקציב והניהול הכספי בשלטון המקומי

 

 חשבונאות למנהלים והדוח הכספי הייחודי לרשויות מקומיות

 

 הביקורת כמשאב ניהולי

 

 תהבנה והימנעו – החיוב האישי

 

 ן המקומיניהול עובדים וכוח אדם בשלטו

 

P.P.P ושימוש מושכל בתאגידים מוניציפאליים 

 

 תשלומי חובה בשלטון המקומי

 

 הרשות המקומית ותקציב המדינה

 

 

 

 

            סגנית ,  לילנה נויבמידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י               

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

 

 
 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".חר מכן יש להיכנס ל ולא 

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

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

 03-6844248/253טל'  או  ב 
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