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מחזור 2

ניהול הביטחון ברשות המקומית-
מרכז השלטון המקומי בשיתוף איגוד הקב"טים וחברת אבן איתנה

מבוא
תחום הביטחון מהווה מרכיב חשוב מאוד ברמת איכות החיים לתושבים במרחב
הרשות המקומית .מנהל הביטחון ברשות נושא באחריות לקיום שגרת ביטחון
המורכבת ממגוון רחב מאוד של מרכיבים .הקורס יעניק לכם את הכלים ,הידע
והתשתית המקצועית ,יסייע להכיר את החקיקה והגורמים המקצועיים העוסקים
בתחומי הביטחון וישלב סיור לימודי וכל זאת במטרה למלא את תפקידכם בצורה
הטובה והיעילה ביותר .בנוסף ,הקורס יעניק כלים ניהוליים וארגוניים ובהם סדנת
ניהול זמן ,קיום תחקיר והפקת לקחים ועוד.

מטרות הקורס
הקניית ידע וכלים לביצוע תפקיד מנהל הביטחון ברשות
הכרת החקיקה והרגולציה והכרת הטכנולוגיות בתחום הביטחון העירוני
הכרת גורמי השת”פ בתחומי הביטחון העירוני/הרשותי
הקניית כלים ניהוליים והעשרת הידע האישי לביצוע תפקיד מנהל הביטחון

אוכלוסיית היעד

מנהלי/ות אגפים ומחלקות ביטחון ברשויות המקומיות

יעוץ וניהול אקדמי
יואל אבן שושן -מנכ”ל חברת אבן איתנה
מוטי עובד -מוביל תחום הרשויות המקומיות
ושותף בחברת אבן איתנה

מתכונת הלימודים

שכר לימוד
 ₪ 2,900לעובדי הרשויות המקומיות בלבד.
המחיר כולל הדרכה וכיבוד קל

היקף השעות בקורס 49 :ש”א
( 7מפגשים ,כולל סיור)
יום לימודים :ימי ג’  ,אחת לשבוע
בין השעות  09:00עד 15:15
המועדים ,30.05 ,23.05 ,16.05 ,09.05 :
20.06 , 13.06 ,06.06
מקום הלימודים :מרכז השלטון המקומי ,רח’
הארבעה  , 28תל אביב ,מגדל חאג’ג הצפוני .
(במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום ,ת”א)

לפרטים והרשמה >>

נושאי הקורס
תכנון תחום הביטחון ברשות המקומית
אבטחת אירועים
פק”מ – תהליך החשבה ,המענה ,הכתיבה והבקרה
אבטחת מאוימים
אבטחת מוסדות ועובדי רווחה
הגברת הביטחון האישי ,מניעת וונדליזם ,אכיפה ופיקוח
ניהול אירוע או משבר מהרגע הראשון ועד לסיומו
טכנולוגיות להגברת הביטחון במרחב העירוני
שת”פ וממשקי עבודה פנימיים וחיצוניים
חקיקה ורגולציה ,אחריות וסמכות
העשרה וכלים לפיתוח אישי
בקורס ישולב סיור לימודי

חובות הקורס
קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85%משעות
הלימוד והגשת עבודת גמר.
העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה
בשעות לגמול השתלמות של משרד החינוך בכפוף
להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

לפרטים והרשמה >>
הנחיות להרשמה

נוהל ביטול הרשמה

לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו
 03-6844248/253בטל'
או למייל register@masham.org.il

ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו"אל לכתובת מייל:
register@masham.org.il
•עד  6ימי 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.

