
 
                                                                             

 
 

  
 קרן ידע  הנדסי אקדמי                                                     

 

 
 12 -קיימות עירונית במאה ה  –קורס תכנון אסטרטגי 

 המקומי מרכז השלטון ו לקיימותבשיתוף מרכז השל 

 מבוא 

ברחובות הערים מרגישים תסיסה  .משתנה סביבת הפעילות  של העוסקים בניהול והפעלת ערים ויישובים

, דפוסי הגשם להפרדת האשפה וכתומים , כחוליםבחדרי הזבל מוצבים פחים חומים אזרחית של מחאה, 

הכלכלה וגורדי שחקים מחליפים את מקומם של מבני הדיור הציבורי משתנים, העולם מתחמם, 

  .מתערערת

ערים הופכות לשחקניות מרכזיות  .הפתרונותהעיר היא לעיתים מוקד הבעיות אך ללא ספק עומדת בלב 

העיר ; ק למניעת שינויי האקליםבחזית המאב השלטון המקומינמצאות יחד עם ובזירת המדיניות העולמית 

תושביה אם בכך שוכלכלית אם  – נפגעת מכךוהיא גם זו שראשונה במעלה של גזי חממה היצרנית ההיא 

 חשופים לסיכונים בריאותיים ואחרים.

 הופכות למוקד השאלה: לכן הןרוב האוכלוסייה חיה בערים ובישראל, 

 מהו מקום שטוב לחיות בו?

 

יסייעו לייצר . כלים אלו לסל הכלים העירוני שיתווספולנוכח כל אלו מתחזק הצורך לספק כלים חדשים 

סביבתיים יאפשרו לקחת בחשבון מגוון שיקולים חברתיים, ו משתתפיםהרב  המקומימדיניות בשדה 

  .וכלכליים

כדי להכיר לאנשי המקצוע העוסקים בתכנון  נוצר 12 –קיימות עירונית במאה ה  – קורס תכנון אסטרטגי

חשיבה אסטרטגית כוללת לחיבור בין  – הפיתוח המקיים גישת אתברשויות מקומיות ופיתוח 

הציבורי במדינות המפותחות ואף הפכה להיות נושא מרכזי בסדר היום  . גישה זוסביבה, כלכלה וחברה

 .1002אומצה על ידי ממשלת ישראל כאסטרטגיה למשרדי הממשלה במאי 

הסוגיות העומדות במרכז סדר היום מציג את מגוון התפיסות החדשות ביותר אל מול הקורס 

טיפול וניהול הפסולת : ומאפשר למשתתפים הבנה רחבה של שדה הפעילות העירוני המקומי

, כלכלה מקומית, איכות חייםפיתוח שיתוף הציבור, ההטמנה, אנרגיה ושימור אקלים, בעידן היטל 

 .  וחדשנות ומידע בניהול עירוניבניה ירוקה תכנון עירוני ותחבורה,  ,חינוך בריאות,

אמנת   פיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות: במסגרות האסטרטגיות בישראל לקידוםמתעמק הקורס 

 כלים סללעיר עובדת של המשרד להגנת הסביבה,  אסטרטגיות, האקלים, תג הסביבה

 ועוד.  לעירוניות

 מטרות הקורס

  נושא  ועל  שימוש מושכל במשאביםעל , ילמדו המקייםפיתוח ה גישתאת יכירו משתתפי הקורס

של  והאסטרטגיות )חברתיות, סביבתיות, כלכליות( שיתוף הציבור וההשלכות המערכתיות

 נהל העירוני.החלטות בתחומי התכנון והמ

   את המסגרות האסטרטגיות בישראל לפיתוח מקייםלהכיר למשתתפים. 

  האסטרטגיות לניהול עירוני מקיים הנלמדות בקורסלהעניק כלים ליישום 

  לפיתוח מקיים ברשויות המקומיות. המחויבים ישראל,במובילי הקיימות ליצטרפו בוגרי התוכנית 

 אוכלוסיית היעד

רכזי מנהלי וקדמי בריאות, , מברשויות המקומיות ערים ם ומתכנניאדריכלי ם,מהנדסימנהלי מחלקות, 

, ע, חינוך, עבודה קהילתית, פיתוח אסטרטגי, קשרים עם התעשייה": שפקיימות ורכזים עירוניים בתחומי

הפנים, הגנת  דים ממשלתיים:רעובדי מש ,מנהל משאב האנרגיה ,בנייה ירוקה, פסולת :קורסים בוגרי

 תחבורהוהסביבה, חקלאות 

 

 ב'( –צוות היגוי )לפי סדר א' 

 לקיימות. מרכזת אקדמית של מרכז השל – ליה אטינגר 'דר

 .מנהלת המרכז לקיימות מקומית, מרכז השל לקיימות –גב' לורית ליבוביץ' 

 פורטר ללימודי הסביבה.מנהלת המעבדה לחדשנות וקיימות, ביה"ס   – אורלי רונןדר' 

 

 

 



 
 

 מתכונת הלימודים

 (יום סיור כולל מפגשים 21) ש"א   58  היקף השעות בקורס:

  00:00-28:28,   בין השעות   אחת לשבוע ' ג ימי            יום הלימודים :

   10.22.22   :סהקורפתיחת מועד 

  , 10.02   ,20.02   ,20.02  , 02.02.20   ,10.21   ,22.21 ,  02.21  , 10.22.22          :הקורס מועדי

22.02,  00.01 ,   20.01,  12.01 

  אביב)במרחק הליכה מתחנת רכבת  תל 8' בן אביגדור חר ",דעת אריאל" מכללת        :מקום הלימודים    

 השלום(

 חובות הקורס

 והצגתה בפני הכיתה.  הגשת עבודת גמר , לפחות 58%נוכחות של              

, של השלטון המקומי השתלמותהעומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות לגמול 
 .ההשתלמות להנחיות ועדת גמולבכפוף 

 שכר לימוד 

 
 לעובדי הרשויות המקומיות  ₪    3,077

 שהם עובדי רשויות מקומיות ,  אקדמילזכאי  קרן ידע הנדסי         ₪ 519

 לנרשמים אחרים      ₪  4,477

   מקומיותשאינם עובדי רשויות ,   אקדמי לזכאי קרן ידע הנדסי    ₪  2,277  

 1726תקוזז מכרטיסו האישי של הזכאי לשנת  09%מלגת קרן ידע הנדסי בשיעור של  

  הקורס נושאי

 

 מבוא לקיימות: 

 וטביעת הרגל האקולוגית  המשבר הסביבתי 

 התפתחות החשיבה הסביבתית 

 והמרחב הציבורי נחלת הכלל  

 עירוניות מקיימת 

 

 :מקייםאסטרטגיות לפיתוח 

  להתמודדות עם שינויי האקליםמדיניות אקלים וחוסן עירוני 

  עמדות סביבתיות בישראל 

 עקרונות ומדדים לפיתוח מקומי מקיים 

 קיימא: אמנת האקלים, תג הסביבה השלטון המקומי בישראל ופיתוח בר 

 חדשנות וטכנולוגיה במרחב העירוני – יצרנות בעיר ועיר חכמה 

 

 :ניהול שותפויות

  חברה אזרחית והמנעד הדמוקרטי 

 בניית שותפויות תלת מגזריות 

 ניהול וועדות ציבוריות, דגש על וועדות איכות סביבה 

 כלים לתהליכי שיתוף ציבור 

 

 עירוני: מקייםכלים לפיתוח 

 פסולת, אנרגיה, בנייה, שטחים פתוחיםניהול סביבתי של רשות מקומית : 

 שכונות מקיימות 

 סוגיות תכנון ברמת היישוב 

 חקיקה עירונית לאיכות הסביבה 

 כלכלה מקומית 

 תחבורה מקיימת 

 

 



 
 נוהל הרשמה                                     

על מנת להירשם לקורס יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב, להחתים את ראש הרשות או את הגזבר או את מנהל כ"א 
 .30-1544486ולשלוח לפקס מס' 

 90741, 02202ת"א ,ת.ד   91הארבעה  רח'לפקודת מרכז השלטון המקומי יש לשלוח בדואר להמחאות 
 . 68834. מס' חשבון 304: בנק דיסקונט , סניף הקריה מס'  להעברה בנקאיתפרטי חשבון בנק 
 רס ללא מכתב זימון רשמי על פתיחתאין להגיע לפתיחת בקו. א תותר כניסה ללא תשלום בפועלללתשומת ליבך: 

 הקורס
___________________________________________________________________________ 

 טופס הרשמה  
24-9500040טלפון:     24-9500089באמצעות פקס מספר: המקומי : מח' הדרכה, מרכז השלטון  לכבוד  

  בת"א " דעת אריאל' ב"ג יום 01.99.99 בתאריך:תחיל שי תכנון אסטרטגיאבקשכם לרשום אותי לקורס:

 פרטים אישיים:

  ספרות כולל ספרת ביקורת(  1 )שם ומשפחה ____________________________ת.ז. 

         

 
 ___________________________דתפקי       ____________________שם הרשות   

 טל' בעבודה ________________________      פקס בעבודה ___________________

 _____________________טל' בבית _________________________       טל' סלולרי 

 _______________________________________________________פרטית  כתוב

 ________________________________________________כתובת  דואר אלקטרוני 

  ______________אחר פרט _______________________  אקדמית, פרט/י   השכלה     

 : התחייבות לתשלום  

         4,722         ₪ . למשתתפים מהרשויות המקומיות, בלבד 

      108            ₪שהם עובדי רשויות מקומיותאקדמי ,דסי נלזכאי קרן ידע ה . 

      0,022         ₪ לנרשמים אחרים 

      9,922        ₪שאינם עובדי רשויות מקומיותאקדמי , דסי לזכאי קרן ידע הנ  

 4361תקוזז מכרטיסו האישי של הזכאי לשנת  58%בשיעור של  אקדמי  ** מלגת קרן ידע הנדסי                

 

 ₪לתשלום בסך  ________    התחייבות הרשות

____________         ___________       ____________     _________     ________________ 

 תפקיד: ראש רשות/גזבר/מנהל כ"א      חתימה וחותמת הרשות                תאריך                    שם הרשות

 
 נא לסמן : ₪   לתשלום בסך  ________   התחייבות אישית*

  (   4/  6)מס תשלומים   לתשלום לפיקדון    

                    מספר הכרטיס:

               

               ספרות אחרונות בגב הכרטיס: 0 

 אחר: ______________אמריקן אקספרס      ויזה )כאל/לאומי(   ישראכרט  סוג כרטיס:   

 מס' ת.ז   _________________     חתימה _____________    ___ ___תוקף  עד ___

 * ימולא רק במקרה של התחייבות אישית .
 נוהל ביטול הלימודים בקורס

במקרה של ביטול הלימודים על ידי מרכז השלטון המקומי, יוחזר שכר הלימוד במלואו. במקרה של ביטול 

עד   עד שבועיים לפני תחילת הקורס, לא יחויב העובד בשכר לימוד. –הלימודים ע"י העובד )בכתב בלבד( 

 48%יוחזר שכר הלימוד בניכוי  ,שבוע לאחר  פתיחת הקורס



 
 

 


