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המינהל לשירותי חירום
אגף חירום וביטחון

י"ד תשרי תשע"ח
 40אוקטובר 7402
לכבוד
ראש הרשות  /מנכ"ל
ממונה על החירום והביטחון

הנדון :סדנא בנושא "קבלת החלטות בתנאי אי ודאות"
 .1הקדמה:
במסגרת תוכנית ההדרכה השנתית לממוני חירום וביטחון ברשויות המקומיות ,בכוונת המינהל לשירותי
חירום במשרד הפנים  ,בשיתוף מפעם גליל מערבי  ,לקיים סדנאות לפיתוח והקניית מיומנויות ניהוליות
לממונה חירום וביטחון ברשויות  .רכישת מיומנויות אלה תתרום להעלאת האפקטיביות התפקודית של
בעל התפקיד,בשגרה ובחירום .אחת המיומנויות הינה "קבלת החלטות בתנאי אי ודאות"– נושא סדנא
זו.

 .2אוכלוסיית היעד:
ממונים על חירום וביטחון ברשויות המקומיות שעמדו בתנאי המכרז של משרד הפנים (עדיפות תינתן
לבוגרי הכשרה מחייבת לממונה חירום וביטחון).

 .3סדנא בנושא "קבלת החלטות בתנאי אי ודאות":
כל בעל תפקיד נדרש  ,בכל נקודת זמן ,לקבל החלטות שלחלקן יש משמעות רבה להצלחתו למלא את
תפקידו באופן המיטבי .ממונה חירום וביטחון ברשות המקומית נדרש בשגרה ובשעת חירום לקבל
החלטות ו/או לסייע לראש הרשות לקבל החלטות .פעמים רבות ,ההחלטות או ההמלצות להחלטה
מתקבלות בתנאי אי ודאות וללא כלל הנתונים הנדרשים לצורך קבלת ההחלטה.
בסדנא זו ,נלמד כיצד ניתן לשפר את תהליך קבלת ההחלטה או ההמלצה גם בתנאי אי ודאות.

 .4מועד הקורס ומסגרת הלימודים:
הסדנא תתקיים ביום ב'  , 4.12.2017בין השעות  , 08:30-61:00במרכז הכנסים בקיבוץ שפיים.

.5השתתפות הרשות בעלות הסדנה:
העלות למשתתף הינה  650ש"ח בלבד.

 מספר המקומות בסדנא מוגבל ולכן יש לוודא קבלת אישור קבלה לסדנא .
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 . 6מדיניות ביטולים:
ביטול השתתפות פחות מ 7-ימים לפני ה 77.66.67 -יחויב ב 30%-מעלות הסדנא.
ביטול השתתפות לאחר תחילת הסדנא– יחויב ב 50%-מעלות הסדנא.
הרשמה ותשלום:
 יש למלא את הטופס המצורף ולהעבירו אלינו בפקס או בדוא"ל.
 ניתן לשלם בכרטיס אשראי ,בהמחאה או בהעברה בנקאית.
 לא נוכל לאפשר השתתפות ללא הסדרת התשלום עד ל.22.11.12-
את ההמחאה יש לרשום לפקודת מועצה אזורית משגב ולשלוח אותה למפעם גליל מערבי,
מ.א .משגב ,ד.נ .משגב ,מיקוד  70672או להביאה ביום הסדנא.


פקס04 - 2204605 :



מייל למענה על שאלות mafam3@misgav.org.il :



טלפון ( 04 – 2204600/7 : רכזת הסדנה מטעם מפעם גליל מערבי – אורנה צי).

חזי רז
מנהל אגף חירום וביטחון,
רשויות מקומיות ,המינהל
לשירותי חירום

אבי לנגבהיים
מנהלת מפעם גליל מערבי,
זבולון ומורדות הכרמל
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תאריך __ __ :

לכבוד
מזכירות מפעם גליל מערבי
מ.א .משגב  ,ד.נ .משגב 74022
פקס40-2240049 :
טלפון לבירורים40-2240049 :
דוא"לmafam3@misgav.org.il :

טופס הרשמה –סדנה בנושא "קבלת החלטות בתנאי אי ודאות"
הריני מאשר/ת את השתתפותי בסדנא בנושא "קבלת החלטות בתנאי אי ודאות" ומתחייב להסדיר את התשלום
.
מדיניות ביטולים:
 ביטול השתתפות פחות מ 2-ימים לפני ה – 72.00.02 -יחויב ב 03%-מעלות הסדנא.
 ביטול השתתפות לאחר תחילת הסדנא – יחויב ב 03%-מעלות הסדנא.
פרטי הלומד:
שם פרטי

שם משפחה

ת.ז( __/__/__/__/__/__/__/__/__ .נא להקפיד על  9ספרות)
כתובת פרטית
טלפון בעבודה

טלפון נייד
@

כתובת מייל:
מקום העבודה:
תפקיד
השכלה

ותק בתפקיד (מס' שנים /מס' חודשים)

אופן התשלום (סמן את אופן התשלום הרצוי):
 המחאה בסך  ₪ 094לפקודת מועצה אזורית משגב.
 תשלום הרשות המקומית .יש לצרף אישור הגזבר בספח המצורף למטה.
 תשלום באמצעות כרטיס אשראי . ₪ 094 ,מלא את הפרטים בספח המצורף בעמוד הבא.
ספח התחייבות לתשלום על-ידי הרשות:
הרשות המקומית _____________________ :תשתתף בעלות הסדנא.
עבור (שם המשתתף)__________________________________ :
בסכום בגובה . ₪ 094 :ההשתתפות תועבר ישירות למועצה אזורית משגב (עבור מפעם גליל מערבי).
חתימת הגזבר וחותמת הרשות __________________________________________
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חתימת המשתתף_________________________ :
ספח תשלום בכרטיס אשראי בסך ₪ 094
(לתשלום באמצעות כרטיס אשראי ,מלא את הפרטים הבאים):
סוג הכרטיס ____________________
מס' הכרטיס
תוקף הכרטיס

/

/

/

/

 9ספרות אחרונות בגב הכרטיס __________

מס' תשלומים :רגיל  9-01 /בקרדיט ____________

ת.ז .של בעל הכרטיס ____/__/__/__/__/__/__/__/

חתימת בעל הכרטיס_______________

