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לכבוד
ראש הרשות  /מנכ"ל
ממונה על החירום והביטחון

הנדון :קורס הכשרה מחויבת לממוני חירום וביטחון
ברשויות המקומיות – מחזור ו'
 .1הקדמה:
ביוזמת המינהל לשירותי חירום במשרד הפנים ובשיתוף מפעם גליל מערבי ,נפתח מחזור נוסף של
ההכשרה המחויבת לממונים על חירום וביטחון ברשויות המקומיות  .מקומו של הממונה על שרותי
החירום והביטחון ברשות המקומית הינו מרכזי בהכנת הרשות לחירום ובפעילות במצבי החירום
השונים .לפיכך ,כישוריו ויכולותיו של בעל תפקיד זה ,משפיעים על רמת המוכנות של הרשות המקומית
לחירום .ההכשר ה הנ"ל  ,מטרתה לקדם את רמת הידע של בעל התפקיד ולאפשר שפה משותפת עם
הגורמים איתם הוא בא במגע במסגרת תפקידו.

 .2אוכלוסיית היעד:
ממונים על חירום וביטחון ברשויות המקומיות שעמדו בתנאי המכרז של משרד הפנים.

 .3מטרות הקורס :
 הכשרת הממונה על חירום והביטחון ברשות להכנת וקידום תפיסת חירום רשותית. הכשרת ממוני חירום ובטחון להיערכות לחירום ע"פ מתארי הייחוס השונים. תרגול המעבר משגרה לחירום; הכרת גורמי החירום במרחב ויחסי הגומלין ,וקידוםעבודה משותפת ברשויות.
תרגול ניהול אירוע חירום מורכב ,רב ממשקים ועמידה איתנה במצבי לחץ. -יצירת ממשקים עם גורמי חירום המכירים ופועלים באזור.

 .4מנושאי הקורס :
 תפיסת תפקיד ממונה החירום והביטחון ברשות. ממשקים רוחביים – גורמי החירום :שילוביות ושיתופיות  -רח"ל ,פס"ח ,פיקוד העורף ,משטרה,כב"א ,מד"א.
 תרגילי השטח – הכנת תרגילים והכנת תכניות לחירום. תפקיד באירועי חירום בשגרה :טיפול הרשות באירוע חירום ומתן פתרון נקודתי. משרדי הממשלה ורשויות סטטוטוריות – ממשקי העבודה ויחסי הגומלין. -סדנאות בנושא  :תחקיר והפקת לקחים ,העברת מסרים אפקטיבית ,חוסן אישי וארגוני.
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 .5מועד הקורס ומסגרת הלימודים:
הקורס יתקיים במלון קיבוץ שפיים ויפתח ביום ד'  1.11.2017 ,ויכלול  21מפגשים פעם בשבוע /פעמיים
בשבוע (ללא לינה) לסירוגי ן ועפ"י לו"ז מצורף  ,בין השעות ( 08:30-16:00יתכן כי ימי הסיורים יהיו
ארוכים יותר).
ההכשרה תכלול :הרצאות ,דיונים ,תרג ילים ,סימולציות ,סיורים ,סדנאות  ,הגשת עבודות ו מבחן סיום.

 .6דרישות ההכשרה:
ההכשרה המחויבת מונה כ 168 -שעות לימוד.
על החניכים לעמוד בנוכחות של  100%ובציון מעל  70בבחינת הסיום ובעבודת הסיכום .
לבוגרי הקורס שעמדו בחובת נוכחות ועמידה בהצלחה בבחינת סיום תוענק תעודה
מטעם משרד הפנים ,המנהל לשירותי חירום ומפעם גליל מערבי .

 .7השתתפות הרשות בעלות ההכשרה:
לאור החשיבות הרבה שמשרד הפנים וגורמי החירום רואים לתפקיד "הממונה על חירום וביטחון" ,
הקורס ממומן ברובו על ידי מינהל החירום ,משרד הפנים.
העלות למשתלם הינה  500ש"ח בלבד.
עלות ההכשרה כוללת שכר לימוד ,כיבוד קל  ,ארוחת צהריים וחומרי לימוד.

 . 8מדיניות ביטולים:
ביטול השתתפות פחות מ 7-ימים לפני ה 1.11.17 -יחויב ב 30%-מעלות הקורס.
ביטול השתתפות לאחר תחילת הקורס – יחויב ב 50%-מעלות הקורס.
הרשמה ותשלום:
 יש למלא את הטופס המצורף ולהעבירו אלינו בפקס או בדוא"ל.
 ניתן לשלם בכרטיס אשראי ,בהמחאה או בהעברה בנקאית.
 לא נוכל לאפשר השתתפות ללא הסדרת התשלום עד ל 27 -לאוקטובר .2017
 אין להגיע ליום פתיחת הקורס ללא המחאה /צילום המחאה שנשלחה /כסף מזומן ,או
פרטי כרטיס אשראי .לא תותר כניסה ללא תשלום בפועל.
את ההמחאה יש לרשום לפקודת מועצה אזורית משגב ולשלוח אותה למפעם גליל מערבי,
מ.א .משגב ,ד.נ .משגב ,מיקוד  20179או להביאה ביום פתיחת הקורס.





פקס04 - 9904105 :
מייל למענה על שאלות mafam3@misgav.org.il :
טלפון ( 04 – 9904100/7 : רכזת הקורס מטעם מפעם גליל מערבי – אורנה צי).

חזי רז
מנהל אגף חירום וביטחון,
רשויות מקומיות ,המינהל
לשירותי חירום

אבי לנגבהיים
מנהלת מפעם גליל מערבי,
זבולון ומורדות הכרמל
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קורס הכשרה מחויבת לממוני חירום וביטחון
המקומיות – מחזור ו' – תאריכי ההכשרה
הקורס יתקיים במלון קיבוץ שפיים בתאריכים הר"מ :
תאריך

יום בשבוע

1

1.11.17

רביעי

2

7.11.17

שלישי

3

8.11.17

רביעי

4

15.11.17

רביעי

5

21.11.17

שלישי

6

22.11.17

רביעי

7

29.11.17

רביעי

8

5.12.17

שלישי

9

6.12.17

רביעי

10

13.12.17

רביעי

11

26.12.17

שלישי

12

27.12.17

רביעי

13

3.1.18

רביעי

14

9.1.18

שלישי

15

10.1.18

רביעי

16

17.1.18

רביעי

17

23.1.18

שלישי

18

24.1.18

רביעי

19

31.1.18

רביעי

20

6.2.18

שלישי

21

7.2.18

רביעי

הערות
מפגש פתיחה

יום סיור

יום סיור

יום סיור

יום סיור

יום סיור

ברשויות
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תאריך __ __ :

לכבוד
מזכירות מפעם גליל מערבי
מ.א .משגב  ,ד.נ .משגב 20179
פקס04-9904105 :
טלפון לבירורים04-9904103 :
דוא"לmafam3@misgav.org.il :

טופס הרשמה – הכשרה מחויבת לממוני חירום וביטחון ברשויות המקומיות -מחזור ו'
הריני מאשר/ת את השתתפותי בקורס ממוני חירום וביטחון מחזור ו' ומתחייב להסדיר את התשלום עבורו.
מדיניות ביטולים:
 ביטול השתתפות פחות מ 7-ימים לפני ה – 1.11.17 -יחויב ב 30%-מעלות הקורס.
 ביטול השתתפות לאחר תחילת הקורס – יחויב ב 50%-מעלות הקורס.
פרטי הלומד:
שם פרטי

שם משפחה

ת.ז( __/__/__/__/__/__/__/__/__ .נא להקפיד על  9ספרות)
כתובת פרטית
טלפון בעבודה

טלפון נייד
@

כתובת מייל:
מקום העבודה:
תפקיד
השכלה

ותק בתפקיד (מס' שנים /מס' חודשים)

אופן התשלום (סמן את אופן התשלום הרצוי):
 המחאה בסך  ₪ 500לפקודת מועצה אזורית משגב.
 תשלום הרשות המקומית .יש לצרף אישור הגזבר בספח המצורף למטה.
 תשלום באמצעות כרטיס אשראי . ₪ 500 ,מלא את הפרטים בספח המצורף בעמוד הבא.
ספח התחייבות לתשלום על-ידי הרשות:
הרשות המקומית _____________________ :תשתתף בעלות קורס ממוני חירום וביטחון
עבור (שם המשתתף)__________________________________ :
בסכום בגובה . ₪ 500 :ההשתתפות תועבר ישירות למועצה אזורית משגב (עבור מפעם גליל מערבי).
חתימת הגזבר וחותמת הרשות __________________________________________
שימו לב :יש להסדיר את התשלום עד ל27.10.17-
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חתימת המשתתף_________________________ :
ספח תשלום בכרטיס אשראי בסך ₪ 500
(לתשלום באמצעות כרטיס אשראי ,מלא את הפרטים הבאים):
סוג הכרטיס ____________________
מס' הכרטיס
תוקף הכרטיס

/

/

/

/

 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס __________

מס' תשלומים :רגיל  3-18 /בקרדיט ____________

ת.ז .של בעל הכרטיס ____/__/__/__/__/__/__/__/

חתימת בעל הכרטיס_______________

