
 

 
 
 

 המקומיות ברשויות קורונה ממונה קורס
  משרד הפנים ופיקוד העורף ,משרד הבריאותבשיתוף 

 
 מבוא

 משברי חירום. התנהלות ב מתרגלותהמקומיות הרשויות  במהלך השנים
 מאלצים אותנו לקבל החלטות תחת שינויים יומיומיים.רים חדשים ההקורונה זימנה אתג

ישנו צורך למתן ו גורם משמעותי לניהול המגפה, מצאנו כי מתוך תפיסה כי ממונה הקורונה הינ
וניהול המשבר בתאום עם הגורמים כלים פרקטיים ומשפטים לעבודה יעילה מידע, ידע, 

 .השונים
שותפויות והכרת מערך  ,ידע ,רשת של תמיכההקורס מיועד לממונה קורונה ברשות ויעניק 

תומכות היחידות הפיקוד העורף והפנים,  דמשרד הבריאות, משרבקורונה הן הטפל החירום 
 במערך הארגוני.

 מטרות הקורס

  היכרות עם מערכי החירום ברשויות ובמשרדי הממשלה 
  חירום בעתותמתן כלים לניהול אוכלוסייה 
  אוכלוסייההעשרת ידע בתחומי משפט, כלכלה התנהגותית והנעת  
 הסברה תקשורת ותרומתם לניהול משבר הקורונה 
 יצירת קשר ישיר בין ממוני הקורונה לפעילים בשטח ואצלי מקבלי ההחלטות 
 קטיעת שרשרת ההדבקה בצורה יעילה ומהירה 

 
 אוכלוסיית היעד

  ממונה הקורונה ברשות

 יעוץ וניהול אקדמי

רכזת מקצועית רשת ערים בריאות ויועצת לארגונים בתחום קידום  –אילנה שמלה ללום 
  בריאות

 בין מרצי הקורס

מנהלת המחלקה לקידום  - דר' אפרת אפללוטית מש"מ, פיועצת מש - עו"ד מירה סלומון
 בריאות משרד הבריאות

 מתכונת הלימודים

 מפגשים( 4) שעות 20 היקף השעות בקורס:

 13:00 – 09:00, בין השעות ה'+'דיום    הלימודים:יום 

                                  ZOOM המפגשים יתבצעו באמצעות תוכנת מקום הלימודים:

 2020בדצמבר  3  רס:הקופתיחת מועד 

 17.12, 10.12, 3.12' :  הבימי         : מועדי המפגשים

 23.12':  ד ביום                                     

 שכר לימוד
 לעובדי השלטון המקומישכר הלימוד   ₪  980

 למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי שכר הלימוד  ₪ 1,150             
 

 הקורס חובות

ש"א יוכר  40 -קורס זה אשר הינו פחות מ לפחות. 85%קבלת תעודה מותנית בנוכחות של 
שעות מתוך סך  80ומח"ר כחלק מזכאות לצבירת לגמול השתלמות לעובדים בדרוג מינהלי 

 יש להגיש לגמול , בהתאם לכללי הוועדה.שהשעות 



 

 הנחיות להרשמה

 www.masham.org.il לאתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי: להיכנסלהרשמה יש 

 מנהל ללימודים מוניציפאליים" -  univercity"את  "תחומי פעילויות"במסך הראשי בחר/י  ב 
 

  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך  ,register@masham.org.il 

   03-6844248/253בטל'  או 

 

 

 

 

 

 
 נושאי הקורס

 

 הכרות מערך החירום ברשות: -רשות בחירום . 1

 מכלולים 

 )תרחישים )מלחמה, משבר אקלים צונמי, רעידות אדמה 

 )פנדמיה )כולל התייחסות לקורונה 

 תפקוד בימי קורונה – רחל ופיקוד העורף 

 אנשי קשר רלוונטיים בשעת משבר 

 סוגיות משפטיות בעתות חירום. 2

   עו"ד מירה סולומון –אוריינות משפטית, נהלים וחקיקה 

 : משרד הבריאות. 3

 בריאות בחירום 

 )ממשקי עבודת הרשות מול משרד הבריאות בחירום )תפקידים וסמכויות 

 רפאות אחודות אל"ף ועוד(נהלי בריאות בחירום )מרכז מת"ן, מ 

 קידום בריאות בימי קורונה 

 דשבורד קורונה 

 מערך הבדיקות ומערך החקירות האפידמיולוגיותמודל הרמזור -מרכז הידע והמידע , 

 : דיסציפלינות תומכות. 4

 )שיווק והסברה )איך מעבירים את המסרים, איך מניעים אוכלוסייה לשמור על הכללים 

 כלכלה התנהגותית 

  עיר בריאה 

 התמקדות בהתנהגות האוכלוסייה במשברים( בניית חוסן קהילתי ואישי( 

 העניים החדשים -בטחון תזונתי 

 תמיכה, מניעת בדידות, בטחון תזונתי ופעילות גופנית – קשישים 

 :בניית מערך קורונה עירוני. 5

 בניית מודל התנהגות/מערכתי עירוני 

 עבודה בשותפויות 

  לפי קבוצות גיל ומגזרים(  אוכלוסייה ברשותקבוצות עם עבודה( 

 הגדרת סמכויות לממוני קורונה ולרשויות בנוגע למערך הקורונה 

 תמרוץ בדיקות קורונה 

 אנשי קשר רלוונטיים לקורונה 

 

 

 

 

 

 לחץ/י כאן   לכניסה לאתר

ללימודים סגנית ראש מינהל ,  לילנה נוי/י הבמידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ

 6844254-03או בטל'  elena@masham.org.ilבמייל :   מוניציפליים
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