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ממטרד למשאב –
ניהול בר קיימא של פסולת מוצקה ברשויות מקומיות
בשיתוף איגוד מנהלי היחידות והאיגודים לאיכות הסביבה בישראל ואורבניקס בע"מ
מבוא
איסוף ,טיפול וסילוק של פסולת מוצקה הם מתפקידיה העיקריים של הרשות המקומית.
עד היום ,הנושא לא נלמד באופן מסודר על ידי אנשי המקצוע המטפלים בנושא ברשות
המקומית וכל רשות ניהלה את הנושא באמצעות תחושות ומיתוסים.
בקורס ילמדו באופן מרוכז ומקיף כל הנושאים הקשורים לנושא ,לרבות טכנולוגיות,
תכנון וניהול מערך לטיפול בפסולת ,פסולת והציבור הרחב ,כלים לניהול פסולת ועוד.

מטרות הקורס
היכרות עם התורה המקובלת בעולם לניהול פסולת ועם מדיניות הפסולת של ישראל ויישומה הלכה למעשה
היכרות עם עקרונות הניהול בהיבטים הסביבתי ,הכלכלי והחברתי ועם כלים עיקריים לניהול הפסולת ברשות
היכרות עם טכנולוגיות טיפול שונות ,ניהול עירוני של פסולת ,גיוס הציבור ,טיפול בפסולות מיוחדות ועוד.

אוכלוסיית היעד
עובדים העוסקים באופן שוטף בניהול פסולת ברשויות מקומיות – מנהלי אגפים/
מחלקות תפעול ,שפ”ע ,תברואה ועובדיהם.

מתכונת הלימודים

ניהול אקדמי
ד”ר ניצן לוי – מנכ”ל איגוד ערים לאיכות
הסביבה יהודה ,יו”ר פורום היחידות והאיגודים
לאיכות הסביבה
גב’ מיכאלה פולנסקי  -יועצת סביבתית
לרשויות מקומיות ולגופים פרטיים,
מחברת אורבניקס.

היקף השעות בקורס 63 :ש”א ( 9מפגשים)
יום הלימודים :ימי ד’ ,בין השעות 15:15 – 09:00
מקום הלימודים :מרכז השלטון המקומי ,רח’ הארבעה  ,28מגדל
חאג’ג צפוני ,קומה  ,7ת”א (במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום ,ת”א)
מועד פתיחת הקורס 18 :במאי 2022
מועדי הקורס,22.06 ,15.06 ,08.06 ,01.06 ,25.05 ,18.05 :
13.07 ,06.07 ,29.06

שכר לימוד
 - ₪ 2,250לעובדי הרשויות המקומיות בלבד.
 - ₪ 2,550לגורמים אחרים.
שכר הלימוד כולל הדרכה ,וכיבוד קל.

לפרטים והרשמה >>

נושאים ראשיים בקורס
חדשנות כבסיס לחוסן ולקיימות בעיר
תשתיות בעיר מרושתת
מידע עירוני וניהול אסטרטגי תפעולי
 BIG-DATAוהאינטרנט של הדברים  -טכנולוגיות מידע בעיר
סיור לימודי
כלים חדשים להשגת יעילות ,חיסכון בהוצאות ולשיפור איכות החיים בעיר
למידה מניסיונן של ערים במרחב הים התיכון ובאיחוד האירופי
רישות ויצרנות  -משאבים בעיר
משילות משתפת ,שיתוף ציבור וקהילות בעיר החכמה

חובות הקורס
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.

לפרטים והרשמה >>
הנחיות להרשמה
“לעזרה בתהליך הרישום בלבד ,אנא פנו ל:
Register@masham.org.il
או בטל’ – .03-6844248 / 253

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי
מנהלת תחום קורסים ,במיילiditb@masham.org.il :
או בטל’ 03-6844232

