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לפרטים והרשמה <<

אוכלוסיית היעד
הקורס מיועד לגזברים, מנהלי מחלקות חינוך, 

סגני מנהלים, ממונים על הכנסות, חשבים 
ותקציבנים, מנהלי חשבונות בכירים המתמחים 

בחינוך.

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 ואיגוד הגזברים             

קורס  כלים יישומיים 
להטמעת רפורמת הגפ"ן

בשיתוף עם משרד החינוך

רפורמת הגפ”ן ) גמישות פדגוגית ניהולית( הינה רפורמה המשמעותית ביותר בתחום 
החינוך שקרתה במדינת ישראל ב-20 שנים אחרונות המשלבת היבטים תקציביים 

ופדגוגיים כאחד.   הרפורמה מקצה משאבים ניהוליים משמעותיים לניהול הישיר של 
בתי הספר ומשנה את מארג הממשקים בין הרשות המקומית למוסדות החינוך מחד 

ולמשרד החינוך מאידך.   
קורס זה נועד להקנות כלים מעשיים לניהול השלכות תקציביות וארגוניות של רפורמת 

הגפן תוך שילוב מענה לדרישות רגולטוריות בנושא.  

מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס: 28 שעות  )4 מפגשים(

יום הלימודים: יום ב’, בין השעות 09:00 – 15:15
מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי, 

רח’ הארבעה 28, מגדל חג’ג’ צפוני, קומה 7,  ת”א
)במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת”א(

מועד פתיחת הקורס: 13 בפברואר 2023
להלן מועדי המפגשים: 13.02.2023, 20.02, 27.02, 20.03
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מטרות הקורס
הכרת מתווה של תוכנית הגפ”ן בהיבט הרשותי 
הכרת מתווה של תוכנית הגפ”ן בהיבט המוסדי.

התווית תהליכי העבודה לרבות בנייית ממשקים וסנכרון בין החלק המוסדי לחלק הרשותי
הכרת דרישות רגולטוריות בהיבטים שונים של דיווח.

הכרת שימוש בפורטל הגפ”ן הרשותי והמוסדי של משרד החינוך

חדש

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(vjq3bkzkuexceljkszpr0fc1))/search_activity.aspx?event_no=715163


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

לפרטים והרשמה <<

נושאי הקורס

קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85% לפחות 
משעות הלימוד.  קורס זה אשר הינו פחות מ40 ש”א 
יוכר לגמול השתלמות לעובדים בדירוג מינהלי ומח”ר 

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

חובות הקורס

עקרונות כלליים תוכנית הגפ”ן
שינוי לעומת המצב טרום גפ”ן

שימוש בפורטל הגפ”ן
תהליך בניית תוכנית גפ”ן רשותית

תהליך בניית תוכנית גפ”ן מוסדית וסנכרון בין התוכנית הרשותית לתוכניות המוסדיות
עקרונות רישום חשבונאי , כללי דיווח ובקרות

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.

שכר לימוד
1800 ₪ שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי 

)מחיר מסובסד(
2,050 ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי 

השלטון המקומי 
* שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(5bjktveau4og4cowyzpxscal))/search_activity.aspx?event_no=666163
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(1z2lgtcqcivbxrmxjlknq10q))/search_activity.aspx?event_no=627163
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(vjq3bkzkuexceljkszpr0fc1))/search_activity.aspx?event_no=715163



