
 
   

    
                                                                              

  
 

 !חדש 

  - אנרגיה מתחדשת
 כלים להנעת תוכנית אסטרטגית רשותית בנושא אנרגיה

 ומשרד האנרגיה  אילות-בשיתוף החברה לאנרגיה מתחדשת אילתמרכז השלטון המקומי 
  במסגרת המיזם המשותף בין משרד האנרגיה ומרכז השלטון המקומי 

 

  מבוא

. 2030אנרגיות מתחדשות עד שנת  30%העולם עובר לאנרגיה מתחדשת ומשרד האנרגיה עדכן יעד חדש של 

 ומחוללי השינוי יהיו הרשויות המקומיות.  רק שינוי מדיניות אלא עשייה בשטח המנוע למהלך הוא לא 

 .)ייצור, ניהול והתייעלות( ברשויות מקומיותהטמעת אנרגיה מקיימת אנו מציעים לכם לבוא ללמוד על 

 

מקסום התשתיות והנכסים המקומיים לייצור אנרגיה התקנה על גגות, ו ייצור –בואו ללמוד כיצד עושים זאת 

 .לרשות ולתושביה , העלאת מודעות וחיסכון כספיבאנרגיההתייעלות נקייה, 

, ולמנף הזדמנויות כלכליות סביבתייםהוביל תהליכים ל ,בחדשנות וחשיבה קדימה רשותלקדם את הזה הזמן 

  .ומשק האנרגיה בישראל הרשות ,םתושביה עבור העסקים,

 

 אביב-תלמרכז השלטון המקומי בימי לימוד ב  3ייחודית המשלבת  הקורס יתנהל במתכונת 

מהשטח . בסדנה המשתתפים יכירו דוגמאות בערבה הדרומית ובאילת וסיורים מעשית  הימי סדנ 3-ו

 . ויבנו תכנית עבודה להטמעת אנרגיה מקיימת מותאמת אישית לרשות

 

  מטרות
 

  ברשות באנרגיהמתן כלים לקידום תכניות כלכליות 

  באנרגיה תכנית פעולה להטמעת אנרגיות מתחדשות והתייעלותכתיבת 

  למימוש התכנית יםפנים ארגוניוידע פיתוח יכולות 

  לקידום חדשנות וסביבה ברשותהעלאת מודעות ופיתוח תפיסת עולם 

 חיבור כל גורמי התכנון והתשתיות הארציות למימוש מהלכים ברשות 

 

 אוכלוסיית היעד

 . ממוני אנרגיה ברשויות ,  אסטרטגיה, פרויקטים, רכב ותפעול הנדסה, תכנון,ומחלקות  םמנהלי/ות אגפי

 , נציגי ארגונים אזרחייםבחברות כלכליות  מנהלי/ות פרויקטים  ,  נציגי/ות יחידות סביבתיות

 

 יעוץ וניהול אקדמי י

 החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות, מנהלת הכשרות ופיתוח, אביטל נוסינוב

  בין מרצי הקורס 

 

 דורית בנט, מנכ"לית החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות 

 ד"ר טל גולדרט, יועצת להתייעלות באנרגיה, מרכז השלטון המקומי 

 באונ' ת"א ד"ר אורלי רונן, מנהלת המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית 

  ,לקיימות מרכז השלרן רביב 

 נציגי חברות טכנולוגיה ויזמים מתעשיית האנרגיה 
 

 חובות הקורס  

העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה . משעות הלימוד 85%נוכחות של קבלת התעודה מותנית ב

   בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.  משרד החינוך של לגמול השתלמותבשעות 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ת הלימודיםניתכ

 :  ש"א 42  :  היקף השעות בקורס

  15:15עד  09:00, בין השעות תל אביב ב , מרכז השלטון המקומיב מפגשים  3                                        

    בערבה הדרומיתים סיורוסדנא מעשית ימי  3 +                                  

 ומקום הלימודים :  יום לימודים

  מרכז השלטון המקומיב,   08.03.21,  01.03.21,  22.02.21  ב'יתקיימו  בימי  בת"א הלימודים ,

 (  )במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת"א  אביב, מגדל חאג'ג הצפוני תל,  28הארבעה ' רח

  17.03  ,16.03  ,15.03  -ב בערבה הדרומית , והסיורים יתקיימוהסדנא המעשית  

      .משתתפים בחדר  2על בסיס  ,ץ קטורה ולינה בקיב 

           
 שכר לימוד 

 לעובדי הרשויות המקומיות בלבד.   -    ₪ 3,750

  לגורמים אחרים.  -    ₪  4,300  

  .על בסיס פנסיון מלאהדרכה, לינה : במרכז השלטון המקומי ובסיור  לוכיבוד ק הדרכה: המחיר כולל

 , בהתאם לצורך . בתשלום נוסףלקטורה הסעה ארגן תיבחן אפשרות ל.  לקטורה עצמאיתההגעה **

 
  קורסב ם ראשיים נושאי

 

 תחזיות, הזדמנויות ואתגרים לרשויות – משק האנרגיה בישראל 

 משבר האקליםלהתמודדות עם השפעות  היערכות הרשות 

  אנרגיה נקייהוניהול פתרונות טכנולוגיים לייצור 

  עקרונות מנחים לרשויות – באנרגיההתייעלות 

 ברשויות ההשפעה על מדיניות, תכנון תשתיות ומימון – תחבורה חכמה וחשמלית 

 אופרטיבית כנית עסקיתומה רשות צריכה לעשות כדי להגיע לת  

  והרשות כלכליים להקמת מערכות סולאריות לרווחת תושבי העירמודלים 

 

 

 

 

                                         במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי ,

 6844232-03או בטל'    iditb@masham.org.il:  במייל  ים קורסמנהלת תחום 

 

 

 

 הנחיות להרשמה

 אתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:להרשמה יש להכנס ל               

www.masham.org.il 

ם מנהל ללימודי -  univercity" את "תחומי פעילויות"בחר/י  ב במסך הראשי 
 "רישום לקורסים , ימי עיון, וכנסים".ולאחר מכן יש להיכנס ל    מוניציפאליים"

 
  "לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו ל: "הנחיות לרישום לקורסים 

  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך  , 
                  register@masham.org.il     6844248/253-03בטל'   או 
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