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מטרות הקורס

אירועים מתחת ל -500 איש המתקיימים במוסדות עירונים, חינוכיים או אירועים בשטח 
ציבורי, ביוזמת יחידות הרשות השונות , אינם טעוני רישוי  עסק, עם זאת הרשות נדרשת 
באמצעות מנהלי האירועים ובאחריותם לבצע פעולות שונות כדי להמשיך ולהבטיח את 

שלום הציבור, בריאותו וביטחונו.
הקורס מיועד להקניית ידע בדבר התיאום הנדרש וכן ללמד את דרישות החוק, התקנות, 

חוזרי המנכ”ל, הנהלים והפרוצדורה הנדרשת לקיום אירוע מתחת ל 500 איש.
בקורס נדון בלקחים מאסונות ,כגון :המכבייה ואסון הילולת הר מירון.

הגדרת סמכותם ואחריותם של בעלי התפקידים באירוע שאינו דורש רישוי

הכרת נוהל מרכז השלטון המקומי לניהול אירועים שאינם דורשים רישוי

תהליך ניהול סיכונים לאירוע הלכה למעשה והכרת עקרונות חקירת תאונות באירועים

לבוגרי הקורס תהיה הבנה טובה יותר בשלבי ייזום אירוע וניהולו, ויינתנו להם כלים שיסייעו להם לנהל את 
האירוע באופן בטיחותי ככל הניתן, ובהתאם לדרישות כל דין ודרישות רלוונטיות אחרות. 

אוכלוסיית היעד
מנהלי מח’ תרבות, מפיקים, רכזי תרבות ופנאי, רכזי תנועות נוער )בוגרים(, 
מנהלי מתנ”סים, מנהלי בתי הספר, בעלי תפקידים במערכת החינוך, בעלי 

תפקידים ברשות המקומית העוסקים בתחום הפקות אירועים.

ניהול אקדמי
מנהל אקדמי - ד”ר אבי גריפל - ריכז כתיבת 

ת”י  5688 לבטיחות באירועים המוניים, מלמד 
בטיחות בפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון, יועץ 

לבטיחות במרחב הציבורי לעיריית תל-אביב יפו, 
ייעוץ וניהול מקצועי – מר אריה ימיני - מנכ”ל 

היכל התרבות פ”ת.
מר שלי להמן – מנהל המחלקה לתיאום ביין אגפי 

ופרוייקטים מיוחדים )אירועים המוניים( ע. ירושלים

מתכונת הלימודים

היקף השעות בקורס: 48 שעות )6 מפגשים( 
יום הלימודים: יום ד’ בין השעות 9:00 – 16:15

מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי, רח’ הארבעה 28, מגדל 
חאג’ג צפוני, קומה 7, ת”א )במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת”א(

מועד פתיחת הקורס: 10 בנובמבר 2021
מועדי הקורס: 10.11, 17.11, 24.11, 8.12, 15.12, 29.12

• בקורס ישולבו מספר מפגשים בזום

2,350 ₪ שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל. ) מחיר מסובסד(

קורס הכשרת מנהלי אירועים 
שאינם דורשי רישוי

בשיתוף עם איגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות
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במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי, סגנית ראש 
מינהל הדרכה במייל: elena@masham.org.il או בטל’ 03-6844254

חובות הקורס

נושאי הקורס

לפרטים והרשמה <<

קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85% מן הקורס.
העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות 

לגמול השתלמות של משרד החינוך, בכפוף להנחיית ועדת 
גמול ההשתלמות.

עקרונות הפקת אירועים ברשויות ומבוא לנוהל אירועים שאינם דורשים רישוי בתחומי הרשות המקומית.
ניהול סיכונים, ניהול קהל באירועים והצגת תוכנית בטיחות

חקירת אירועים ולקחים מאסונות שהתרחשו באירועים בעבר )מכביה, הר מירון, גבעת זאב(
היכרות עם נוהל מרכז השלטון המקומי לאירועים שאינם דורשים רישוי ומשמעויותיו כמודל

תקן ישראלי 5688 העוסק בבטיחות באירועים המוניים )חלק 1 וחלק 2(
בניית תכנית אבטחה וביטחון, נוהל תגובה בחרום

עבודות בניה באתר האירוע: אחריות מזמין העבודה והקבלן
החשמל וסכנותיו, התמודדות עם אש וחומרים מסוכנים, מד”א

תיאום ויידוע אנשי המקצוע ברשות וקבלת הנחיות משטרה, רישוי עסקים, הסדרי תנועה וחניה אישור 
שימוש בקרקע, ביטוח, שמירה על הניקיון וחוקי הרעש.

חוק הנגישות 

ייתכנו שינויים

הנחיות להרשמה
“לעזרה בתהליך הרישום בלבד, אנא פנו ל: 

Register@masham.org.il
או בטל’ – 253 / 03-6844248. 
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