מערכות דיווח במשרד החינוך
למנהלני/ות בי"ס יסודי וחט"ב
בשיתוף המינהלת ליישומים מתוקשבים משרד החינוך
מבוא
בקורס נלמד את אופן העבודה במערכות הליבה של משרד החינוך ,נכיר את מעגלי התמיכה העומדים לרשותכם
ונקבל כלים לעבודה נכונה ויעילה במהלך שנת הלימודים.
מטרות
 לימוד תהליכי הדיווח במערכות הליבה ע"ס תקופות פעילות ולפי נושאים:
 לימוד אופן העבודה בפורטלים השונים.
 לימוד מערכות לדיווח שכר לעובדי הוראה רשמיים  /אינם רשמיים ואופן הדיווח.
 לימוד מערכות לדיווחים מנהלתיים למשרד החינוך
 יישום בתפעול המערכות הנלמדות
אוכלוסיית יעד
הקורס מיועד למנהלני/ות וכן למזכיר/ות בתי ספר יסודי וחט"ב
יעוץ וניהול אקדמי
מינהלת לישומים מתוקשבים ,מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע ,משרד החינוך
חובות הקורס
נוכחות של  100%ממפגשי הקורס .קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85%לפחות משעות הלימוד .העומדים
בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות לגמול השתלמות של מרכז השלטון המקומי  ,בכפוף להנחיית
ועדת גמול ההשתלמות .קורס זה אשר הינו פחות מ 40 -ש"א יוכר לגמול השתלמות לעובדים בדרוג מינהלי ומח"ר
כחלק מזכאות לצבירת  80שעות מתוך סך השעות אותן יש להגיש לגמול  ,בהתאם לכללי הוועדה.
שכר לימוד
 ₪ 700המחיר כולל הדרכה ,חומר כתוב וכיבוד קל.
מתכונת הלימודים
קורס בב"ש
היקף השעות
בקורס
יום הלימודים
המתכונת
מקום הלימודים

קורס בבנימינה

קורס באור יהודה

 21שעות ( 3מפגשים)
יום ד'

יום ד'

יום ב'

בין השעות15:15 – 09:00 :
מכללת אור יהודה רח' משה
סעדון  87,אור יהודה

המכללה למינהל ב"ש
רח' השלום  ,18באר שבע

מכללת מ.ל.מ
רח' התחנה  ,42בנימינה

מועד פתיחה

 20בנובמבר 2019

 11בדצמבר 2019

 2בדצמבר 2019

מועדי המפגשים

4.12 ,27.11 ,20.11

1.01 ,18.12 ,11.12

16.12 ,09.12 ,02.12

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לילנה נוי  ,סגנית ראש מינהל הדרכה במייל :
 elena@masham.org.ilאו בטל' 03-6844254

מחלקת הדרכה עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומיwww.masham.org.il :
לרישום מקוון יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי .במסך הראשי יש להיכנס ל:
"  - univercityפעילויות הדרכה" ולאחר מכן יש להיכנס ל " :רישום לקורסים  ,ימי עיון ,וכנסים" .לקובץ מפורט יותר
המתאר את תהליך הרישום כנסו ל" :הנחיות לרישום לקורסים "
במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד ,אנא פנו במיילregister@masham.org.il :
או  -03-6844227לתמיכה טכנית -או  03-6844253לנירה .

