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קורס ממונה מתקני ספורט
היקף 70 שעות אקדמיות

מועד הקורס: 19.11.18 - 4.2.19

הלימודים מתקיימים ביחידה ללימודי חוץ תל אביב - המרכז הלאומי
לספורט בהדר יוסף בימי ב׳ בין השעות 15:30-10:00, 12 מפגשים

אנו שמחים להודיע על פתיחת קורס להכשרת ממונה אולמות ומתקני ספורט. 

 הקורס יתקיים בשיתוף בין מרכז השלטון המקומי, משרד התרבות

והספורט, איגוד מנהלי מחלקות הספורט והמכללה האקדמית בוִינגייט

ביחידה ללימודי חוץ - תל אביב



מטרת הקורס: להכשיר ממונים בתחום מתקני ספורט ברשויות המקומיות, במרכזי הספורט, באגודות 
הספורט – לתפעול מקצועי ובטיחותי של מתקני ספורט 

נושאי הלימוד:
¾ שלבים בתכנון מתקני ספורט ותהליכי הקמתם

¾ תיאום מתקנים לגורמים צרכניים, סדרי עדיפויות
¾ אחריות בנושאי עובדים ובעלי תפקידים

¾ בטיחות, רישיונות וביטוחים

מרצים בקורס: מומחים מישראל בעלי תפקידים רלוונטיים ממשרדי הממשלה, ממכון התקנים, מרשות 
הכיבוי, משטרת ישראל, יועצי בטיחות ונגישות ארגונומיה, ניהול כוח אדם, יועצי ביטוח, מומחי שיווק 

בתחום הספורט 

ועדת ההיגוי:
ד״ר יהושע )שוקי( דקל – יועץ איסטרטגי
אבי בנבנשתי – סגן ראש מנהל הספורט 

שבתאי פיקר – איגוד מנהלי מחלקות הספורט ברשויות המקומיות 
מאיר ברנשטיין – איגוד מנהלי מחלקות הספורט ברשויות המקומיות

ד״ר מיכאל אשכנזי – המכללה האקדמית בוִינגייט
רות דיין -ראש מנהל חברה במרכז השלטון המקומי.

היקף הקורס: 70 שעות אקדמיות ב-12 מפגשים

ימי הלימוד:  ימי ב, בשעות: 10:00–15:30 

תעודה: המסיימים בהצלחה יקבלו תעודת ״ממונה מתקני ספורט״ מטעם משרד התרבות והספורט, 
מרכז השלטון המקומי והמכללה האקדמית בוִינגייט.

מקום הלימודים: מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף – היחידה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית 
בוִינגייט, רח׳ בכור שיטרית 6 תל אביב 

דרכי הגעה: ברכב פרטי ראו מפה.
החניה – ללא תשלום – במגרשי מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף.

קווי אוטובוס:
רח׳ שטרית/מרכז הספורט הלאומי – ״דן״: 12, 40, 189, 289, ״קווים״: 137

שד׳ רוקח פינת רח׳ שטרית – 22, 48, 89, 247, 521, 570
רח׳ פנחס רוזן/מבצע קדש פינת רח׳ שטרית – 7, 33, 42, 52, 141, 142, 386, 524, 525, 531, 618

וכן כל הקווים המגיעים לאזור הדר יוסף. 
רכבת ישראל: תחנת האוניברסיטה או תחנת בני ברק )כרבע שעה הליכה מכל תחנה(.

דמי רישום: 195 ש״ח
דמי השתתפות: 2,980 ש״ח 

מהרו להירשם – מספר המקומות מוגבל 

¾ ניהול סיכונים וביטוח
¾ שיווק המתקנים

¾ סיורים מקצועיים

¾ דיני עבודה
¾ ביטחון
¾ נגישות

¾ תחזוקת מתקני ספורט ואולמות 
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