
 

 לכבוד,

  משתתפי ההשתלמות 

 

 

 החירום והביטחוןלקב"טי מוסדות חינוך ומנהלי  ההשתלמות השנתית

 ברשויות המקומיות

 מג'יק פאלאס" אילת, מלון " 2022 במרץ  10 -7, פ"בתש באדר א' ז' – ד'

 

 להלן תוכנית ההשתלמות:

 

 7.03.22שני  וםי 

  ים,סיור 16:00 – 07:00
)יפורט  יתקיימו בחלוקה למחוזות , ארוחת צהרים במהלך הסיור

 בהמשך(
 

 קבלת פנים, קליטה במלון והתארגנות 0017: – 0016:

 הכנס בהנחייה של נטעלי שם טוב 
 פתיחה ארגונית 17:30 – 17:00

סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר )ביטחון, חירום ובטיחות( משרד מור,  אריה
 החינוך

במרכז השלטון  לימודים מוניציפלייםנהל ראש מאילנית דהאן גדש,  
  המקומי

 
  ,פוליטיקה בעידן הדיגיטלי 19:00 – 17:30

אילו דברים משונים גורמים לנו להצביע למפלגה אחת ולא לאחרת? 
האם אנחנו בכלל משפיעים על התוצאות או רק משכנעים את עצמנו? 
מדוע הישראלים הם הבוחרים המשונים בעולם? ולמה הפוליטיקאים 

נראים נמוכים יותר במציאות? הרצאה על הקשר בין הכיס לקלפי, 
  .20-ק והכנסת הטראמפ ונתניהו, דור הפייסבו

וידיעות אחרונות. שימש  12הפרשן הפוליטי של חדשות  עמית סגל,
 וכתב בלונדון 2בעבר ככתב הכנסת של גל"צ וערוץ 

 
 ארוחת ערב 19:00

 ערב חופשי 20:30

 



 

 8.03.22 ום שלישיי 

  בוקר ארוחת 08:45-07:00

  ,פוליטית-משבר האקלים הגלובלי: מאתגר מדעי לבעיה גיאו 10:00 – 09:00
  פרופ' דני רבינוביץ

 שינוי האקלים הולך ומסתמן כאתגר המרכזי העומד בפני האנושות 
 וכמרכיב המאיים ביותר של המשבר הסביבתי  21 –במאה ה 
 רקע המדעי של התופעה ובהסבר ב ההרצאה תעסוקהגלובלי.
 המשמעות ; ם הבסיסיים של התחממות כדור הארץהמרכיבי

 נוצרת בעקבות משבר פוליטית שהולכת ו–והמציאות הכלכלית 
 מבט מפוכח אל וניתוח של הכלכלה הפוליטית ; האקלים העולמי

 .פתרונות אפשריים
 

 פאנל אלימות בחברה  11:00 – 10:00
    
 הפסקה 11:30 – 11:00

  ברכות: 12:15 – 11:30

 ליווי של קטעים מוסיקליים  

 ומוזמנים נוספיםשרים בהשתתפות   

 וחירום ביטחון ויו"ר ועדת ראש עיריית קרית עקרוןחובב צברי, 
 מ"במש

סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר )ביטחון, חירום ובטיחות( משרד מור,  אריה
 החינוך

  מנהל מינהל החירום, משרד הפניםאלי רגב, 
  יו"ר איגוד הקב"טיםחיים נוגלבלט, 

 
  נשים וביטחון שיח 13:00 – 12:15

 
 ומעבר לסדנאות ביקור בתערוכה, צהרים ארוחת 14:30 – 13:00

 

 

 

 



 

  מושב חירום

 לבחירהסדנאות ארבע  16:00- 04:31

 4היכנס לאחת מתוך במסגרת מושב החירום תוכלו לבחור ל

 הסדנאות הבאות:

 מלחמה וזירת פנים 

 מז''א אוויר קיצון 

 המשמעויות מאירוע רעידת אדמה ברשות המקומית

 מענה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 

הרישום לסדנאות ייבוצע מספר ימים לפני הכנס באמצעות קישור  -

 שתקבלו להרשמה.

 ומעבר לאולם ברקתהפסקה   16:20- 16:00

 מפקד פיקוד העורף אלוף אורי גורדין,, האתגרים בעורף  16:45- :2016

מנהל הוועדה  ,אמיר יהב, לרעידות אדמה הערכות מדינת ישראל  17:30- 16:45

 משרדית להיערכות לרעידות אדמה -הבין

 משכ"ל 17:45 – 17:30

 ביקור בתערוכה וזמן חופשי 17:45

 ארוחת ערב 19:00

 שמעון בוסקילה בהופעה -  אירוע ערב 21:00

 

 

 9.03.22 רביעי יום  

  פעילות ספורט :07:00-0008

  בוקר ארוחת 08:45-07:00

  מושב אבטחה וביטחון
 

   הרצאת פתיחה 45:09 -00:09
, אתגר הערים המעורבות וממשקי העבודה בחברההטיפול באלימות 
 . בין גורמי האכיפה והרשות המקומיתושיתופי הפעולה 

 
 

 



 

  אבטחת מוסדות חינוך לאן? 10:00 – 09:45
בחינת מודל האבטחה לאור אי יכולת הרשויות להציב כיום 

מאבטחים ולאור כניסת מעונות היום לאחריות משרד החינוך 
 והרשויות בנוסף 

לתחרות העתידית מול צרכי אבטחה שהולכים וגדלים בשוק 
 האבטחה . 

 
 אבטחת מאוימים ומתקני רווחה :1510 – 00:10

ברשויות מקומיות והצגת מודל מוגנות  טיפול בעובדים מאויימים
  מחלקות הרווחה 

ראש אגף ביטחון וחירום, משרד הרווחה והשירותים רוני בר לוי, 
 החברתיים

 
 אירועים תחת כיפת השמים :3010 – 15:10

  מאירוע מירוןלקחים ותובנות 
   

 
  בהנחיית מאיר בן ישישאלות ותשובות  11:30 – 10:30

 
 קפה ועוגה 12:00 – 11:30

 מתי? ומה האסטרטגיה לעצור  -״ איראן מתחמשת בפצצת גרעין  13:10 – 12:00
 האיראנים שואפים להגיע ליכולת גרעינית.  את איראן?״

ראש אמן לשעבר ועמית בכיר  ,עמוס ידלין)מיל'( האלוף 
באוניברסיטת הרווארד ינתח את סוגיית הגרעין האיראנית ממספר 

 פרספקטיבות:
 גרעינית לפצצה להגיע האיראנית המוטיבציה -
 איראן את לעצור ישראל עשתה מה -
 ההסכם את ארה״ב עזיבת של והתוצאות 2015 הגרעין הסכם -
, בנושא האיראני עם כניסתו בנט נפתלי הממשלה ראש מצא מה -

 למשרד ראש הממשלה
 ?הסכם ללא התרחישים ומה ההסכם חלופות מה - ומתן משא -

 
 

 , משרד הפנים עדכוני 13:30 – 13:10
 מינהל החירום, משרד הפנים מנהל אלי רגב

 
 ביקור בתערוכה ו צהריים ארוחת 13:30

 



 

 מושב משלנו   00:18 – 00:16
 סדנאות: 5יכנס לאחת מתוך התוכלו לבחור ל משלנובמסגרת מושב 

 

 אלימות ופעילות עבריינית בתוך ובסמוך למוסדות החינוך  
המשותפת לכלל המגזרים והחברות,  דיון העוסק בתופעה חמורה

במסגרת הדיון יוצגו תפישות ופעולות המבוצעות ברשויות שונות 
למניעת אלימות במוסד החינוכי וכן ברעיונות חדשים לפעילות סיכול 

 ומניעה אפשריים במסגרת תפקיד הקב"ט והמאבטח.
 

תפקידי הקב"ט בהתמודדות עם נגיף הקורונה ברשות ובמוסד 
 והלמידה על מצבי חירום עתידייםהחינוכי 

התמודדות קב"טי המוס"ח והרשויות עם מגפת הקורונה חשפה 
נקודות חוזק כמו גם חולשה, מניתוח האירועים ניתן לראות 

במאפייני המגפה סימן לבאות ולאופי האירועים להם נדרש בעתיד. 
המושב ידון במיומנויות הנדרשות לקב"ט ולארגון על מנת לעמוד 

 ם אלה.באתגרי
 

 ניהול ומנהיגות לקב"ט המוס"ח 
קב"ט המוס"ח נדרש למיומנויות ניהול ומנהיגות במהלך תפקידו. 

מיומנויות אלה קריטיות ביכולתו לרתום את כלל בעלי התפקידים 
במוסד החינוכי וברשות לעשייה מתואמת ואפקטיבית. מושב זה 

אל מסמן את הקב"ט כבעל תפקיד משמעותי וממצב אותו כפוטנצי
 לרמות ניהול גבוהות יותר.

 
 טיולים פעילויות חוץ ופעילויות קיץ

יציאה של תלמידים וסגלי הוראה מחוץ לכותלי המוסד החינוכי היא 
 פעולה הכוללת בתוכה אלמנט סיכון, כל שכן כשמדובר בטיול. 

מושב זה יעסוק בכלל הלמידה הקיימת בתחום הטיולים במשרד 
ם )טכנולוגיים ואחרים( העומדים החינוך ובחשיפה לכלל האמצעי

כיום לרשות המוסד החינוכי והקב"ט בבואם לתכנן ולקיים טיולים 
 מכל סוג שהוא.

 
 מודלים לאבטחת מוסדות חינוך  

אבטחת מוסדות החינוך, הגם שהיא נשענת על עקרונות דומים, שונה 
 בין רשות לרשות ובין מוסד חינוכי אחד לאחר.

ונים ומוצלחים לאבטחת מוסדות החינוך, במושב זה נדון במודלים ש
נכיר את השיקולים והמודלים שהביאו להעדפת שיטה אחת על פני 

 אחרת ונחשף לאמצעים חדשים שניתן לעשות בהם שימוש.
 
הרישום לסדנאות ייבוצע מספר ימים לפני הכנס באמצעות קישור  -

 שתקבלו להרשמה.
 
 
 
 



 

 
  הביקור בתערוכ, קפה ועוגה 30:18 – 00:18

 המשך -מושב משלנו  19:30 – 18:30

 ערב וביקור בתערוכה ארוחת  19:30
 

 יפורסם בהמשך – אירוע ערב  21:00

 

 

 10.03.22 –חמישי  יום   

 ארוחת בוקר ופינוי חדרים  08:45- 07:00

 , הצגת תוכנית עבודה 30:9 – 9:000
סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר )ביטחון, חירום ובטיחות( משרד אריה מור, 

 החינוך
 

  מצגת לזכרם  9:40 – 9:30

 הנסיך הירוק, 10:45 – 9:40
 לסטיני יהיו חברים? ומה הסיכוייםמה הסיכויים שישראלי ופ

לחברות בין בנו של תא"ל בצה"ל ובנו של איש חמאס ממקימי 
את אחד  גונן בן יצחקהחמאס בגדה? בהרצאתו המרתקת פורס 

הסיפורים יוצאי הדופן, המרגשים והנוגעים כל כך במציאות 
זהו סיפור בלתי יאמן על  .היומיומית שלנו כאן במזרח התיכון הבוער

חברות ועל אמון ובגידה בעולם הצללים של המודיעין, המשלב בתוכו 
  את כל סוגי הדרמה האפשריים: אישית, משפחתית ולאומית.

שנים.  10 –כסוכן ומפעיל בשב"כ במשך כ  שימש גונן בן יצחק,
על גיוס והפעלתו של מסעב חסן יוסף  במסגרת עבודתו, היה אמון

  "הנסיך הירוק", בנו של מנהיג החמאס בגדה.
 

  הפסקת קפה ועוגה והמשך פינוי חדרים 11:15 – 10:45

 

 

 

 



 

 
  

 , כתב באיזורי מלחמה 15:11-30:12
זה בלתי אפשרי. זה  לשם. "כל הסימנים אומרים לך: אל תתקרב

 ייגמר רע ומר
ה בשלום. אבל אתה מחליט כן מבחינתך. אין שום סיכוי שתצא מז

ולחשוב אחרת מכפי שכולם חושבים. להשיג דברים שאחרים  ללכת.
 לא ישיגו" 
זוכה פרס סוקולוב לעיתונאות, הוא העיתונאי הישראלי  איתי אנגל,

, נכנס למקומות שנה 25היחיד שמשך כל הקריירה שלו, יותר מ 
 .יכולים להיכנס אליהם שישראלים לא

 
  שיחת סיכום מילוי משובים וחלוקת תעודות  45:12- 30:12

 ופיזור קלה ארוחת צהרים 12:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפני ארוחות הצהרים והערב בהתאמה )עם סיום ההרצאה(. –פילות ת 
 תכנו שינויים, טל"חי 
 משרד הבריאותהשתלמות תתקיים בהתאם להנחיות ה 

 
 
 



 

 2022דע ונהלי רישום להשתלמות השנתית מי
 

ארגון ובשיתוף עם  ומרכז השלטון המקומי משרד החינוך בהובלתההשתלמות היא 
 . משרד הפניםוחרום ברשויות המקומיות הטחון ויבה ומנהליהקב"טים 

 
והחרום  טחוןיהב ולמנהליומיועדת לקב"טי מוסדות חינוך  כרוכה בתשלוםההשתתפות בכנס 

 ברשויות המקומיות בלבד !
 

בחדר, אלא ע"ב שניים ת יחיד לא נוכל לאפשר השתתפות של בני/ בנות זוג ולא נוכל לאפשר לינ
 בחדר.

 
              מחיר ההשתלמות:

   ₪         510   :(חולק/ת חדר) בחדר זוגי ת/משתתף
 ₪  260 וללא ארוחת בוקר: ללא לינה ימי הכנס לכל  ת /משתתף

 
 לתשומת לבך:

 .הרישום רק למורשים 

 .מספר המקומות במלון מוגבל, על בסיס כל הקודם 

 !הלינה בחדרים זוגיים בלבד 

  רישום מוקדם והעברת תשלוםלא תינתן כניסה להשתלמות ללא. 

 .ההזמנה הינה אישית ולא ניתנת להעברה 

  הראשון מבין או עם סיום מכסת החדרים   2022.02.24 –ההרשמה מסתיימת ב(
 השנים(.

 
 הסדרי חנייה

 מקום פנוי.למלון חנייה חופשית על בסיס 
 יתר החניות עפ"י שילוט עיריית אילת

 

 דגשים לרישום באתר המקוון

רשומים  -מנהלים שהשתתפו בכנס שהתקיים בעבר  - משתמש רשום באתר .1

 במערכת. 

את תהליך בעת הרישום, יש ללחוץ על "משתמש רשום באתר", ומשם להמשיך 

ההרשמה לכנס. במידה ושכחת את שם המשתמש והסיסמא, יש ללחוץ על "שכחתי 

 סיסמא" ולהמשיך עפ"י ההנחיות.

בעת הרישום, יש ללחוץ על "משתמש חדש באתר",   - משתמש חדש באתר .2

ומשם להמשיך את תהליך ההרשמה לכנס. הנחיות מפורטות מופיעות באתר 

 יות הדרכה".מרכז השלטון המקומי, תחת "פעילו

 

 



 

מה לכנס, עליך להשאיר פרטי כחלק מתהליך ההרש –אשראי לפיקדון/ ביטחון  .3

לא ניתן אשראי לפיקדון עבור ההשתתפות ובמקביל לדאוג להסדיר התשלום. 

 .לבצע ההרשמה ללא השארת הפרטים

 

 תשלום

לאחר מסירת פרטי אשראי לפיקדון או לתשלום ו/או קבלת התשלום למשרדי 

 לימודים מוניציפליים במרכז השלטון, תקבל/י אישור סופי במייל להרשמתך.מינהל 

 

     להלן אפשרויות תשלום למרכז השלטון המקומי

לפקודת מרכז השלטון המקומי.  נא לשלוח בדואר רגיל לכתובת:  – המחאה .1

 .64739, ת"א 19הארבעה 

סניף  –( 11העברה בנקאית יש להעביר לבנק דיסקונט ) - העברה בנקאית .2

(   580002244)מספר מלכ"ר  663700. מספר חשבון 034הקריה . מספר סניף 

את   sigald@masham.org.ilבמקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לדוא"ל: 

 פקודת הביצוע של הבנק בציון שם ההשתלמות ושם המשתלם.

 נוהל ביטול הרשמה

יש לוודא קבלת   -nira@masham.org.ilלדוא"ל:  בכתב בלבדביטולים יתקבלו 

 אישור חוזר על הביטול.

 תתפות ע"י העובד/ת ו/או המעסיק :במקרה של ביטול  ההש

 ימי עבודה לפני תחילת הכנס, לא יגבה תשלום. 10עד  .א

ימי עבודה לפני תחילת הכנס, יגבה תשלום בסך  5ימי עבודה ועד  10 -החל מ .ב

 מעלות ההזמנה שבוצעה. 50%ב

 ימי עבודה לפני הכנס לרבות אי הגעה, יגבה תשלום מלא של ההזמנה. 5 -מ .ג

 

 הקורונה:ביטולים בעקבות 

 לאור מגיפת הקורונה והאירועים המשתנים להלן דגשים הנוגעים לקורונה

 המשתתפים יקבלו החזר כספי מלא. –הכנס  ביטולבמקרה של  .1

ההרשמה תתבצע אוטומטית למועד החדש,  –הכנס  דחייתבמקרה של  .2

משתתפים שייבקשו לבטל את הרשמתם יוכלו לעשות זאת בהתאם לנוהל 

 הביטולים הרגיל.

ידווח למינהל לימודים מוניציפליים,  -נרשם חולה קורונה/ נדרש לבידוד  .3

, על ביטול השתתפותו מייד עם קבלת הידיעה nira@masham.org.ilבמייל 
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ני הכנס שעות לפ 48עד  –בצירוף מסמכים רשמיים שמאשרים את הדבר 

 יקבל זיכוי כספי מלא.

לפני הכנס ייוודע למצב רפואי שאינו מאפשר את  48-משתתף שפחות מ .4

יודיע במיידי על המצב במייל  –הגעתו )חולה קורנה/ בידוד( 

nira@masham.org.il  -  כספי אך לא ניתן להתחייב על כך אנו נפעל לזיכוי

 מראש.

 

 

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא, אנא פנה/י לעדי דורה 
 adid@masham.org.ilאו במייל:  6844252-03  בטלפון

 
 באפשרויות הבאות:למידע כללי וברורים ניתן לפנות 

 לשמרית מוזס  במייל:  לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות
register@masham.org.il  6844227-03או בטלפון 

 לברורים בנושא תכנית הועידה  –מנהלת השתלמויות  – עדי דורה
 6844252-03או בטלפון  adid@masham.org.ilוסדר היום: 

 לברורים בנושא  -מנהלת מינהל תלמידים  – נירה בראונשטיין
 6844253-03או בטלפון  nira@masham.org.ilרישום: 

 מנהלת חשבונות של מינהל לימודים מוניציפליים:   – סיגל דוידסון
sigald@masham.org.il 6844291-03ון או בטלפ  

  לבירורים 

 

 
 

  

ההרשמה לכנס הינה באמצעות אתר האינטרנט של מרכז השלטון 

 המקומי )דרך דפדפן כרום בלבד(
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(ifclgc4nmxj0ijrdpvme1q5e))/sear

ch_activity.aspx?event_no=596163 
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