כל הידע להיות איתן !

אודות המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית
חוסנה של מדינת ישראל והיכולת להתמודד מול האיומים השונים
טמון בעורף האזרחי
המרכז מהווה גוף הכשרה והדרכה לשיפור המוכנות לחירום של המרחב האזרחי.
יעוד:
פיתוח הידע ושיפור המקצועיות והמיומנות של העוסקים בתחום החירום במדינה.

מטרות:
 הנחלת ידע ,כלים ומיומנויות להתמודדות עם מצבי חירום.
 הקניית שפה משותפת בין-מקצועית ובין -ארגונית לגופים העוסקים במרחב העורף בחירום.
 ריכוז ידע רב-מקצועי ,מחקרי ויישומי בתחום החירום.
 איתור צרכים ,ייזום ופיתוח תכניות הכשרה מותאמות.
 תאום מקצועי ותורתי בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי להיערכות ומענה בחירום.

פעילות המרכז:






קורסים ייעודיים.
השתלמויות מקצועיות וימי עיון.
יעוץ ,ליווי וחניכה לתהליך ההטמעה.
פיתוח והפעלת קהילות ידע.
הפעלת ספרייה מקצועית לרשות התלמידים  -ריכוז ידע עדכני מהארץ ומהעולם.

עקרונות ההכשרה:



ההכשרה כוללת מספר מפגשים חד יומיים -אחת לשבוע או שבועיים.
מתודולוגיית ההדרכה :הרצאות פרונטאליות; סדנאות; פרקטיקום אישי ו/או בצוותים; תרגילים.

המרכז מעמיד לרשות הלומדים והבוגרים:








הכרה לגמול השתלמות.
למידה מכוונת לגישור בין הידע התיאורטי לשדה.
צוות מומחה ומיומן.
ידע אקדמי עדכני.
יחידה להערכת תכניות הלימודים.
טכנולוגיות הוראה מתקדמות.
"בית מקצועי" למפגש עם עמיתים מכל הארץ.

מנהיגות בשעת חירום  -אודות קורס למנכ"לים ברשויות המקומיות
מס

פירוט

נושא

מטה החירום העירוני מונחה על-ידי ראש העיר ,כאשר המנכ"ל אמון על ניהול
השולחן המרכזי ועבודת המטה במרכז הפעלה.
המנכ"ל הינו ראש המטה העירוני בחירום (רמ"ט) .מתוקף תפקידו וסמכותו
בעיר בשגרה ,גם בחירום הוא נדרש להוביל ולממש את מדיניות ראש העיר תוך
הנחייה וניהול של כל מרכיבי מטה החירום:
 שליטה ודיווח – ליצירת תמונת מצב  ,הערכת מצב והוצאת הנחיות לביצוע.
 הנחייה של  6מכלולים מקצועיים.
 צוותים ייעודים  -לפעולה באירוע חירום ומשבר.
 ועדות המייעצות לראש העיר בחירום.
הכשרת מנכל הרשות כמנהל מקצועי ,מוביל מוכנות לחירום !

1

כללי

2

מטרות ההכשרה

3

מסלול הלימודים

מגמת שלטון מקומי.

4

סגל הקורס

 מנהל הקורס  -חן לבני.
 מנחה מקצועי – פרנקו גונן.

5

תאריך פתיחה

00.02.2108

6

תאריך סיום

05.10.2109

7

אוכלוסיית היעד

מנכלים של הרשויות המקומיות.

8

מקום הלימודים

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

9

יום בשבוע

שלישי.

10

שעות הלימוד

06:31 – 18:31

11

מס' מפגשים

5

12

סך כל השעות

בהצלחה 
 41שעות.

13

תדירות המפגשים

אחת לשבוע.

14

דרישות מהלומדים

נוכחות מלאה ועמידה במטלות הקורס.

15

תוצרי למידה

עבודת גמר.

16

לפרטים נוספים

המרכז לאיתנות – טלפוןelagal100@gmail.com ;174-7840885 -

כיצד ?
 הקניית ידע מקצועי ומעודכן ,כלים ומיומנויות לשיפור המוכנות לחירום
בתחום הפרט והארגון.
 תרגול ,למידה חווייתית ושותפות בבניית "התפקיד שלי" במצבי חירום.
 הטמעת שפה משותפת (בין מקצועית ובין-ארגונית) ויצירת קהילת ידע.
לניהול הרשות בכפוף לתפיסה ולנהלים של השלטון המרכזי ובהתאם למאפיינים
ולתפיסת הרשות המקומית בהערכות לחירום ,בחירום ובשיקום.

00.02.2108

08.02.2108

25.02.2108

(דילוג)0.0.2109 -

18.10.2109

05.10.2109

לרישום לחץ כאן

