קרן ידע הנדסי אקדמי

ערים חכמות ומבינות:
חדשנות ,מידע וטכנולוגיה בשירות השלטון המקומי

מבוא
בעולם ,מקודמת כבר כמה שנים גישה הקרויה "עיר חכמה" – שילוב מיטבי בין הצרכים והמאפיינים
העירוניים לבין חדשנות וידע .גישת העיר החכמה מחברת יחד תחומים עירוניים שבדרך כלל לא נוהגים
להיפגש ולפעול בשיתופי פעולה – בטחון אישי ,תכנון ,מערכות מידע ,ניהול אנרגיה ,פסולת וביוב ,חינוך
ושטחים פתוחים.
חברות ענק כמו  IBMו CISCOמשקיעות כבר שנים לא מעטות משאבים רבים לקידום טכנולוגיות חכמות
לערים ולאחרונה אף גוגל השיקה חברה ייעודית הפועלת לצד ערים לקידום מיזמים חכמים וחדשניים.
מדינות רבות ,בעיקר בצפון אמריקה ואירופה ,השיקו תכניות לערים חכמות וערים כמו ברצלונה ,פריז ,ניו יורק,
סינג פור ואחרות פועלות רבות בנושא ומצביעות על שיפור בניהול וביעילות עקב כך .אולם ,למרות ההזדמנות
הגדולה ,הרשויות הקטנות והבינוניות וביניהן הרשויות המקומיות בישראל נמצאות עדיין בשלבים מאוד
ראשוניים של יוזמות מעין אלו ,בשל חוסר מידע ,חשש מכניסה לשדה בלתי מוכר או מחסור תקציבי
וארגוני ,וזאת על אף שדווקא בערים אלו שילוב של טכנולוגיות וכלי ניהול חכמים עשוי לסייע
רבות בהתמודדות של ערים אלו עם אתגרי המאה ה.12
*******
הקורס נועד להכיר לאנשי מקצוע מהרשויות המקומיות את תחום העיר החכמה וההקשרים לחוסן עירוני,
קיימות וחדשנות כדי לאפשר הערכות טובה יותר להזדמנויות העולות .בקורס נבחן את התהליכים והאמצעים
המרכזיים המופעלים תחת תפיסה זו  -שדרוג ושיפור תהליכי העבודה העירוניים בדגש על ניהול ותפעול רב-
אגפי .כמו כן הקורס יציע כיצד לפעול באקלים טכנולוגי מתקדם בתחום מערכות המידע ותשתיות חכמות,
לטובת שיפור השירות לאזרח.
הקורס יאפשר למשתתפים התנסות ראשונית בגיבוש תכנית לקידום עיר חכמה המבוססת על זיהוי ומיפוי
אתגרים ,סיווג וחלוקת המרחבים העירוניים לפי אופי ומורכבות הבעיות ובחירת מיקום ואופי הפתרונות
האפשריים.
מטרות
 היכרות עם אסטרטגיות עירוניות חדשניות בתחומי קיימות ,חוסן ,כלכלה ,בטחון אישי ושיתוף קהילות.
 היכרות עם מושגי מפתח רלבנטיים בתחומי טכנולוגיה ,תשתיות ומערכות מידע ,לרבות מבט ביקורתי
ומקומי על מושגי המפתח החדשים כגון  ,IOTו.BIG DATA-
 היכרות ומפגש עם המערכות ואמצעי קיד ום המשילות העירוניים החדשניים ,לרבות מערכות ניהול ובקרה
חכמות ,תשתיות חכמות ,אמצעי חישה בקרה ותקשורת וממשקי קצה לשחקנים העירוניים השונים.
 הכרות עם תהליכי החכמה וחדשנות לאומיים ,אזוריים ועירוניים מהארץ והעולם ,לרבות תקן 02173 ISO
לעיר חכמה ומקיימת.
 דיון ביקורתי רב תחומי בנושא "סוגיות על" של חיבור בין טכנולוגיה לניהול ,דילמות ה"אח הגדול"
ופרטיות.
*** הכשרה זו איננה ולא אמורה להיות הכשרה טכנולוגית ולא תהליך שיאפשר לרשויות לבצע
בעצמם יישום טכנולוגי וארגוני חדשני ,אלא הכשרה שתאפשר לרשות ומנהליה לנהל ,לאפיין
ולבקר את תהליכי ההקמה וההטמעה של תהליכי החכמה בעירם לכשיוחלט על ביצוע מהלכים
מעיין אלו ,בדגש על יצירת איזון בין מהות האתגרים ,עומק הפתרון והיקף המשאבים הזמינים.
אוכלוסיית היעד
מהנדסים ,אדריכלים ומתכנני ערים ברשויות המקומיות ,מנמ"רים ,מקדמי בריאות ,רכזי קיימות ורכזים עירוניים
בתחומי :שפ"ע ,חינוך ,רווחה  ,בטחון  ,עבודה קהילתית ,פיתוח אסטרטגי ,רכזי עיר ללא אלימות וכד'.
ייעוץ וניהול אקדמי
דר' אורלי רונן מנהלת המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית בבית ספר פורטר ללימודי סביבה באוניברסיטת
תל אביב ולשעבר מנכ"לית מרכז השל לקיימות
אדריכל רפי רייש ,מנכ"ל  -SUiTSאסטרטגיות וטכנולוגיות לעירוניות חכמה ,לשעבר מנהל אגף בכיר לבניה
במשרד הפנים .יועץ לממשלת רואנדה בנושא ערים חכמות
חובות הקורס
נוכחות של  211%משעות הלימוד .קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85%משעות הלימוד והגשת עבודת
גמר .העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות לגמול השתלמות של משרד החינוך בכפוף
להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

תכונת הלימודים
היקף השעות בקורס 94 :ש"א ( 2מפגשים)
יום לימודים:

ימי ג' החל מה 79.39.12 -אחת לשבוע  ,בין השעות 15:15 – 34:33

המועדים :

10.10 ,10.10 ,11.10 ,20.10 ,10.10 ,12.10 ,12.12

מקום הלימודים:

רח' הארבעה  , 20תל אביב ,מגדל חאג'ג( .במרחק הליכה מתח' רכבת השלום ,ת"א)

שכר לימוד
המחיר כולל הדרכה ,חומר כתוב וכיבוד קל
-

₪ 7,633
₪ 653
- ₪ 0,333
- ₪ 253

לעובדי הרשויות המקומיות בלבד.
לזכאי קרן ידע הנדסי אקדמי  ,שהם עובדי רשויות מקומיות.
לגורמים אחרים.
לזכאי קרן ידע הנדסי אקדמי ,שאינם עובדי רשויות.

* מלגת קרן ידע הנדסי בשיעור של  50%תקוזז מכרטיסו האישי של הזכאי לשנת .1120
נושאי הקורס
חדשנות וקיימות בעיר העכשווית
ערים ומרחבים בנויים במאה ה12-

גישות חדשות לעירוניות ,חוסן עירוני ,ערים יצרניות ,ערים דיגטליות ועוד.

מדדים לערים חכמות

דיון – האם ניתן לייצר ממשקים בין אתגרים של היחיד ,הקהילה ,העיר והמדינה

תכנון וניהול עיר חכמה וחסונה
אתגרי ניהול עירוניים

תשתיות עירוניות אנרגיה ,מים ,פסולת ,תחבורה ושירותים עירונים

היכרות עם הקיים – ניתוחי מקרה של הערים החכמות בעולם

 סדנא :בניית חזון עירוני חכם תואם תכנית העבודה והתקציב העירוני (בקבוצות)
מידע עירוני וניהול אסטרטגי תפעולי
 GISוהעיר החכמה

מידע עירוני ומידע אזרחי -איחוד ועיבוד מידע עירוני

אמצעים להמחשה ,הצגה ועיבוד מידע עירוני

מיפוי מוקדים חכמים וירוקים

סדנא :מיפוי מוקדי התערבות עירוניים (בקבוצה/בודדים)

טכנולוגיות לעיר חכמה
 BIG-DATAו-אינטרנט של הדברים -מושגי יסוד בטכנולוגיות עירוניות

אמצעי חישה (סנסורים) ,תקשורת וכלי המשחק הטכנולוגיים של הערים החכמות

ניהול ובקרה מול שליטה ובקרה -גישת ניהול חכמה רצויה

הטכנולוגיות והפתרונות המרכזיים ליישום בערים בעולם המפותח והמתפתח

סדנא :טכנולוגיות רלבנטיות לעיר שלי -אפיון ,העמדה וניהול אמצעים (בקבוצה)

רישות ויצרנות בעיר
 יצרנות משאבים :אנרגיה ,פסולת ,מים..
 המיקרו גריד והשכונה היצרנית
 רשתות חברתיות וחכמת המונים
 רשתות ואמצעים סלולריים ככלים לשיתוף הציבור
 סדנא :ראשי פרקים ועקרונות מנחים לתכנית פעולה עירונית חכמה (בקבוצה)
שותפות עם הציבור בעיר החכמה
 יזמות טכנולוגיות עירונית -הסטארט-אפ של העיר
 הכרות עם יוזמות טכנולוגיות ,אקסלרטורים וקרנות הון סיכון
מחלקת הדרכה עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:

www.masham.org.il


לרישום מקוון יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי  ,למחלקת הדרכה .במסך הראשי של "הדרכה"
חפשו "רישום לפעילויות" והירשמו לפי הנחיות שם  .לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו
ל "אודות" .לינק כניסה http://www.masham.org.il/html5/?_id=11895&did=11357&G=11895 :
במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד ,אנא פנו במיילregister@masham.org.il :
או  -30-6299772לתמיכה טכנית -או  30-6299750לנירה

