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 קורס אודות
 בשעת חירום ברשות המקומית  תהנדסה ותשתיומכלול מנהלי 

 

 פירוט נושא מס
 ייעוד  1

 מכלול
 הנדסה ותשתיות

, התפקידים בעלי כל את מאגד, הרשותי החירום במטה ותשתיות הנדסה מכלול

 . ברשות התשתיות ואחזקת בתכנון העוסקים ברשות ומחלקות אגפים

 התשתיות, ההנדסה בתחום האוכלוסייה של הדחופים בצרכים לטפל נועד המכלול

 תחזוקת, חשמל, ביוב סילוק, מים באספקת הקשורים החיוניים והשירותים

 .(ה"כב באמצעות יטופלו מ"הגפ בתחום אירועים) הרשות בתחום וניקוז הדרכים

 ברשות התשתיות ותחזוקת בבינוי העוסקים והמחלקות האגפים כל מרוכזים במכלול

 . התשתית בתחומי ח"מל של הייעודיות לרשויות קישור ומשמשים

  -יעוד המכלול  

 להבטחת הנדסי מענה מתן תוך ברשות ותשתיתית הנדסית מצב תמונת גיבוש

 ובינוי דרכים, ביוב, חשמל,  מים בתחומים החיוניים השירותים אספקת רציפות

 . והשיקום החרום שעת, ההערכות בשלב

 , כמנהל מקצועי, מוביל מוכנות לחירום ! הנדסה ותשתיותהכשרת מנהל מכלול  ההכשרהמטרות  2

 כיצד ?

לחירום בתחום  המוכנותלשיפור  , כלים ומיומנויותמקצועי ומעודכן ידעהקניית •
 .   הפרט והארגון

 במצבי חירום. "התפקיד שלי"שותפות בבניית ו חווייתיתלמידה תרגול, •

  .ת ידעקהיליצירת ארגונית( ו-)בין מקצועית ובין שפה משותפת הטמעת•
בכפוף לתפיסה ולנהלים של השלטון המרכזי  הנדסה ותשתיותיהול מכלול לנ

 ובהתאם למאפיינים ולתפיסת הרשות המקומית בהערכות, בחירום ובשיקום.

 .דלית דובר - הקורס תמנהל• סגל הקורס 3

 .בני ממקה -מקצועי  מנחה •

 06.11.2019 תאריך פתיחה 4

 11.12.2019 תאריך סיום 5

 ברשות המקומית. ו/או סגן הנדסה ותשתיות מנהל מכלול  אוכלוסיית היעד 6

 )חניה במקום(. גן-רמת 26ישראלית, רחוב בן גוריון המרכז הלאומי לאיתנות  מקום הלימודים 7

 רביעי. יום בשבוע 8

 09:00 – 16:00 שעות הלימוד 9

 6 מס' מפגשים 10
 בהצלחה

 

1 2 3 
06.11.2019 13.11.2019 20.11.2019 

4 5 6 
27.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 

  שעות 42 סך כל השעות 11

 .אחת לשבוע תדירות המפגשים 12

 נוכחות מלאה ועמידה במטלות הקורס. דרישות מהלומדים 13

 עבודת גמר. תוצרי למידה 14

 .שעות 42 - תעודת גמול השתלמות גמול 15

 ניתן לבצע רק באמצעות הלינק במסגרת המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית,  רישום לקורס ***

 לפני תחילת הקורס. יישלחרשמי אישור כניסה לקורס;  אישור אינה מהווהההרשמה         

 

 לרישום 

https://forms.gle/WewSYT6eVtcWMqaG9

