
היקף: 192 שעות 
סטאז' בהיקף של עד 50 שעות )על פי הנחיות מנהל הספורט(

מנהל מקצועי: ד”ר יהושע דקל

קורס מנהלי מחלקות ספורט
ברשויות מקומיות

הספורט בארץ כמו בעולם הוא חשוב בחיי האזרח והתושב. למען עידוד וקידום 
הספורט והפעילות הגופנית ברשויות, יש חשיבות לשים את קידום הספורט 

ופיתוח מתקני-הספורט על סדר היום.

תיכנון  עם  ברשויות,  הספורט  לניהול  גבוהה  ברמה  מקצועי  מענה  לתת  כדי 
ופיתוח מתקני ספורט, הוחלט להכשיר את כל מנהלי הספורט ברשויות בקורס 
מקצועי מיוחד. בראיה מערכתית רחבה החובקת את כל הגורמים הקשורים 

לתחום זה ברשות.

www.wincol.ac.il



מטרות הקורס: 
הכשרת מנהלים למחלקות ספורט ברשויות  	 
משרד 	  המרכזי,  מהשלטון  בישראל  הספורט  למערכת  המועמדים  חשיפת 

הספורט ומשרדי ממשלה אחרים, מוסדות כגון מפעל הפיס, הטוטו-ווינר ועוד, 
אל מול השלטון המקומי  

הכשרה והקניית כלים מקצועיים למנהל הספורט למילוי תפקידו ברמה גבוהה 	 
הספורט  בתחום  ואירגוניים  ניהוליים  מודלים  על  וילמדו  יחשפו  המועמדים 

ברשויות ובאירגוני הספורט. 

נושאי הלימוד:
תכנית הלימודים מכוונת מטרה לפרקטיקה, להכרות מעשית של סביבת העבודה 

מתוך שדה העשייה בפועל וכמובן עם הפרקים הלימודיים והתכנים האקדמיים.

הכרות עם הספורט בארץ ובעולם מבנה ומודלים אירגוניים 	 
תהליכי 	  מבנה  הספורט.  מנהל  ובעיקר  והספורט  התרבות  משרד  עם  הכרות 

עבודה, ארגון, תקצוב, תמיכה, פעולות ספורט, פיתוח מתקנים וכד’ 
כולל תקנות בטיחות, בטחון, 	  והחוקים הנוספים  לימוד חוק הספורט  חוקים: 

רישיונות עסק ועוד 
הכרות עם מרכז השלטון המקומי כמשרד מטה של הרשויות בישראל 	 
הכרת מוסדות תומכים ועם קשרי גומלין עם הספורט כמו: המועצה הלאומית 	 

לספורט, המועצה הלאומית לקידום ספורט הנשים, המועצה להימורים בספורט, 
הטוטו-ווינר, מפעל הפיס 

אסטרטגיות ומיומנויות ניהול ספורט, ניהול עובדים, הכנה וניהול תקציב, הכנת 	 
דוחות 

ושדרוג. 	  תחזוקה  ספורט,  ומתקני  אולמות  ובניית  פיתוח  של  רחבים  היבטים 
הכנת דוחות בטיחות שנתיים וכד’ 

מיומנויות ואסטרטגיה של שיווק, פרסום, גיוס חסויות.	 

סגל המרצים:
מומחים בתחום ניהול ספורט, בטיחות המאושרים על ידי מנהל הספורט. 

פרטים נוספים: 
על הלומדים בקורס להשתתף בסטאז’ ולהגיש דוחות סטאז’ על פי הנחיות מנהל 

הספורט.

תעודות:
למסיימי הקורס בהצלחה יוענקו תעודות על פי הפורמט של מינהל הספורט.

את  בהצלחה  המסיימים  המקומיות  והרשויות  הספורט  מנהל  עם  סיכום  פי  על 
הקורס יוכלו להגיש בקשה להטבה של כפל תואר ברשות המקומית. 

מועד פתיחה: יום ד׳ 18.3.20  |  בשעות: 17:15-10:00 

דמי רישום: 195 ₪  |  דמי השתתפות: 6,250 ₪ 
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