
             

 

1 

 

 
 

    לים לחירום"כשרת מנכה
                  ברשויות המקומיות

 'במחזור 
  לכבוד

 לים ברשויות"מנכ

 , שלום רב

ות המקומית בתחום הכנת הרשלים "להכשרת מנכ שנימחזור האנו שמחים להודיעכם על פתיחתו של 

מיזם לאומי משותף של פיקוד העורף )המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית י "הכשרה נבנתה ע. לחירום

, מפעם השרון ובשיתוף  (.שייעודו הכשרת בעלי תפקידים במגזר הציבורי לתפקידם בשעת חירום ל"ורח

 .השלטון המקומי והקואליציה הישראלית לטראומה, משרד הפנים

 

 :מטרת ההכשרה

ובהפעלתה ות המקומית  למצבי החירום השונים ל  ידע וכלים לביצוע תפקידו בהכנת הרש"העניק למנכל
 .בעת חירום

 

 (לשעבר מפקד מחוז ירושלים בפיקוד העורף)חן ליבני  ('מיל)ם "אל: מנהל ההכשרה

 (.ל עיריית ראשון לציון"לשעבר מנכ)פרנקו גונן ( 'מיל)ם "אל: רכז ההכשרה

 

 3028 פברואר 30ותמשך עד התאריך (  ח"בשבט תשע' ז) 3028 ינואר 32ה תפתח בתאריך ההכשר: מועדים

 .(ח"תשע אדרב' ה)

 .שעות 00כ "סה, 03:80-03:80מפגשים בין השעות  5: מסגרת ההכשרה

 (30.3, 22.3, 2.3, 20.2, 32.2 ):הכשרההימי  

חניה . רמת גן 32דרך בן גוריון ' רח. רמת גן, ההכשרה תתקיים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים: קוםמ

 .במקום

 



             

 

2 

 

 

 .ל מטעם רשות המקומית"ההכשרה מיועדת לבעלי תפקידים הנושאים כתב מינוי מנכ

 , ם השרון"מפע, לבוגרי ההכשרה תוענק תעודה מטעם המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית: תעודה

 .משרד הפנים והשלטון המקומי

 

 . אך מחייבת עמידה בנהלי ההכשרה, השתתפות בהכשרה אינה כרוכה בתשלום

 (. ח"תשע טבתב ג"כ) 00100103תאריך  עד -ההרשמה -הרשמה 

 (.ח"תשע בטבתב ח"כ) 0510103אישור המשתתפים יפורסם בתאריך 

 .לרישום לחץ כאן .יש להקדים ולהירשם, מספר מקומות מוגבל

 .חן ליבני( 'מיל)ם "אל, לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למנהל ההכשרה

 cmzsyl@gmail.com: כתובת מייל לפניות

 ,בברכה                                                 

 

 ל  אפי גרוס"חן לבני                   מר שמוליק   לקמי                        סא( 'מיל)ם  "אל        
 מנהל            ההכשרה                מנהל המרכז הלאומי            מנהל מגמת שלטון המקומי       
 לאיתנות       ישראלית          מרכז                       הלאומי                  הלאומי          המרכז        

 לאיתנות               ישראלית                                                                                                                 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdpHiNG0bs8a6gFjQAllfUD8bEEtlQFSzUFTnRsebRwlIvaQ/viewform?usp=sf_link
mailto:cmzsyl@gmail.com
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 :ההכשרה ז"להלן לו
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