
מבוא

לפרטים והרשמה <<

אוכלוסיית היעד
•מנהלי אגפי / מחלקות  חינוך מכהנים ובעלי התפקידים 

הייעודיים . 
•יועצים משפטיים המבקשים למקצע את הידע שלהם 

בתחום החינוך ודיני החינוך  
•מספר המקומות בקבוצה מוגבל מאד !

יעוץ וניהול אקדמי
עו"ד נועה בן אריה – יועצת משפטית של מרכז השלטון 

המקומי. 
מתכונת הלימודים

היקף השעות בקורס: 42 ש"א ) 6 מפגשים (  
יום לימודים: יום ה' או ימי ב'  אחת לשבוע,

בין השעות  09:00 עד 15:15.
מועד פתיחה : 04 במאי  2023 

מועדי הקורס : 04.05 , 08.05, 15.05, 
 08.06 ,29.05 ,22.05

המקום : מרכז השלטון המקומי, רח' 
הארבעה 28, מגדל חאג'ג הצפוני, תל אביב 

)במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום(
•המפגש הראשון והאחרון יהיו פרונטאליים 

ויתר המפגשים יתקיימו בזום 

דיני חינוך – הלכה למעשה

שכר לימוד
2,750 ₪ לעובדי השלטון המקומי )מחיר מסובסד(

3,050 ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

הקורס  יעסוק בהיבטים המשפטיים של מערכת החינוך ודיני החינוך. הקורס יתבסס 
על לימוד של חוקי הבסיס בתחום החינוך וכן חוקים, תקנות וחוזרי המנכ"ל בנושאים 

אשר יילמדו בהרחבה. 
מטרת הקורס, הקניית בסיס משפטי בתחום, הכרה עם הדין החל בכל הנוגע לקיום 

מערכת החינוך על ידי הרשויות המקומיות 
הקורס נותן מענה למנהלי חינוך אשר בהסכם "אופק חדש" מחויבים בהשתלמות 

לקידום שכר )70 שעות לשנה( ולכלל המנהלים בדירוג מנהלי ומח"ר.
• קורס זה יכול להיות אחד מהקורסים לצבירת 70 שעות לגמול , לעוסקים בחינוך.
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במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי,
 iditb@masham.org.il  : מנהלת תחום קורסים, במייל

או בטל' 03-6844232

נושאי הקורס

קבלת תעודה מותנית בנוכחות של 85% מן הקורס. 
הגשת תרגיל  והצגתו בכתה בהתאם להנחיות. 

העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה 
בשעות לגמול השתלמות של משרד החינוך , בכפוף 

להנחיות ועדת גמול השתלמות. 
 

חובות הקורס ותעודה

לפרטים והרשמה <<

ניהול באמצעות רשתות – מכרזי ניהול 

החינוך המיוחד – הדינים החלים על קצה המזלג 

)בעניין זה יתקיים קורס ייעודי שירחיב בהיבטים 

השונים של החינוך המיוחד וניהולו(

מפעלי החינוך הבלתי פורמאלי )צהרונים, 

קייטנות, בתי הספר של הקיץ, ניצנים וכיוצ"ב(

בקרות וביקורת במשרד החינוך )נציגי משרד 

החינוך ונציגי גופים מייצגים של רשויות מקומיות 

בניהול דיווחים ובקרות(. 

בטיחות במוסדות החינוך  

מבוא לדיני חינוך – הכרת דיני החינוך הבסיסיים

רשות החינוך המקומית – מנהל אגף החינוך 

כרשם הראשי )שיבוצים, העברות,זכות הבחירה(

תשלומי הורים במערכת החינוך

הסעות תלמידים – סוגיות מובילות )חינוך רגיל, 

חנ"מ, חינוך מוכש"ר(

זרמי החינוך השונים וייחודיותם )חוק נהרי, 

החינוך החרדי, חינוך מוכר שאינו רשמי בזרם 

החינוך הכללי(

הנחיות להרשמה
לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו ל:   

03-6844248/253 בטל’  
register@masham.org.il או במייל

נוהל ביטול הרשמה
ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו”אל לכתובת מייל 

register@masham.org.il :הבאה
•עד 6 ימי עבודה לפני תחילת הקורס  – לא יגבה תשלום.

•החל מ-5 ימי עבודה לפני תחילת הקורס – ייגבו דמי ביטול 
בשיעור של 20% מעלות ההשתתפות בקורס.

•לאחר המפגש הראשון ולפני המפגש השני – ייגבו דמי 
ביטול בשיעור של 25% מעלות ההשתתפות בקורס. 

•לאחר המפגש השני – ייגבו דמי ביטול בשיעור של 30% 
מעלות ההשתתפות בקורס.
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