
 
                                                                             

 
 

  
 קרן ידע  הנדסי אקדמי                                                                                                            

 

 12 -קיימות עירונית במאה ה  –קורס תכנון אסטרטגי 

 לקיימות ומרכז השלטון המקומי בשיתוף מרכז השל 

 מבוא 

 

 –. בערים באים לידי ביטוי אתגרי החברה הישראלית  שמה את הערים והעירוניות במרכז 12המאה ה 

צפיפות, זיהום, יוקר המחיה, פערים חברתיים ותסיסה חברתית ובו בזמן הן מהוות הזדמנות עצומה 

וון יחדשנות וחוסן קהילתי. בכדי לוודא שאנחנו נעים בכ תרבות ושגשוג כלכלי, לאיכות חיים ובריאות,

עלינו להבין לעומק את ההזדמנות שמציעה לנו הקיימות  לחיות בו,הנכון ויוצרים מקום משגשג שטוב 

  תכנון, ניהול והתנהלות של מאות ערים בכל העולם. כוללת כאסטרטגיה עירונית, תפישה שכבר היום 

 בישראל, רוב האוכלוסייה חיה בערים ולכן הן הופכות למוקד השאלה:

 מהו מקום שטוב לחיות בו?

נוצר כדי להכיר לאנשי המקצוע העוסקים  12 –יימות עירונית במאה ה ק – קורס תכנון אסטרטגי

כוללת חיבור החשיבה אסטרטגית  – הפיתוח המקייםגישת  אתברשויות מקומיות בתכנון ופיתוח 

הפכה להיות נושא מרכזי בסדר היום הציבורי במדינות  . גישה זובין סביבה, כלכלה וחברה

 .1002ישראל כאסטרטגיה למשרדי הממשלה במאי  המפותחות, ואף אומצה על ידי ממשלת

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

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

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

 .  וחדשנות ומידע בניהול עירוני חינוךבריאות, תחבורה, תכנון עירוני ובניה ירוקה, 

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

 כלים סל לעיר עובדת של המשרד להגנת הסביבה, אסטרטגיות, האקלים, תג הסביבה

מספק כלי עבודה המבוססים על הניסיון ו מהארץ שוטפיםכולל עדכונים הקורס ועוד.  לעירוניות

 ההולך ומצטבר בעולם ובישראל.  

 מטרות הקורס

  שיתוף הציבור וההשלכות נושא ו  שימוש מושכל במשאביםהמקיים, פיתוח ה גישת הכרת

של החלטות בתחומי התכנון  והאסטרטגיות )חברתיות, סביבתיות, כלכליות( המערכתיות

 והמנהל העירוני.

  המסגרות האסטרטגיות בישראל לפיתוח מקיים הכרת. 

  האסטרטגיות לניהול עירוני מקיים הנלמדות בקורסכלים ליישום  הקניית. 

 

 אוכלוסיית היעד

קדמי בריאות, מנהלי ורכזי קיימות ורכזים עירוניים מ .ערים ם ומתכנניאדריכלי ם,מהנדסימנהלי מחלקות, 

דים עובדי משר . ע, חינוך, עבודה קהילתית, פיתוח אסטרטגי, קשרים עם התעשייה": שפבתחומי

 . תחבורהוהפנים, הגנת הסביבה, חקלאות  ממשלתיים:

 

 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' 

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

  לקיימות מרכז השל ,קיימות המקומייםהמנהל נושא הקיימות בקהילה ומנהל רשת מרכזי  – מר רן רביב

 

 

 

 

 



 
 מתכונת הלימודים

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

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

    1122דצמבר ב 5   ס: הקורפתיחת מועד  

,  21.2 ,  0.2  , 1.2.1025  , 11.21  לא יתקיים מפגש(, 20.21)ב  ,21.21  , 8.21              :הקורס מועדי 

 . 1.2   ,12.1   ,10.1  , מפגש(לא יתקיים  22.1,  )ב1.1,  20.2,    12.2

 )במרחק הליכה מתחנת   תל אביב 8רח' בן אביגדור  דעת אריאל"," כללתמ           :מקום הלימודים          
 רכבת השלום(                                              

 חובות הקורס

הגשת  , לפחות 58%נוכחות של ב משעות הלימוד. קבלת תעודה מותנית  200% של  נוכחותחובת              

 והצגתה בפני הכיתה.  עבודת גמר

בכפוף  משרד החינוך השתלמות של העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות לגמול 
 .להנחיות ועדת גמול ההשתלמות

 שכר לימוד 

 מחיר מסובסד(  השלטון המקומי )לעובדי ₪      3,211

  השלטון המקומי שהם עובדי ,  אקדמילזכאי  קרן ידע הנדסי         ₪ 515

   למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי .    ₪  4,311

   השלטון המקומישאינם עובדי ,   אקדמילזכאי קרן ידע הנדסי    ₪  2,125  

    1122 לשנת תקוזז מכרטיסו האישי של הזכאי  25%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 

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

 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 

  היישובסוגיות תכנון ברמת 

 חקיקה עירונית לאיכות הסביבה 

 כלכלה מקומית 

 תחבורה מקיימת 

 
 

 מחלקת הדרכה עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:

www.masham.org.il 
 במסך הראשי   יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי , למחלקת הדרכה. לרישום מקוון

של "הדרכה"  חפשו "רישום לפעילויות" והירשמו לפי הנחיות שם . לקובץ מפורט יותר 

 המתאר את תהליך הרישום כנסו ל "אודות"  . 

 register@masham.org.il,  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך 

 לנירה .   13-7244153או  -לתמיכה טכנית  -13-7244112או  

mailto:register@masham.org.il

