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מתכונת הלימודים

מבוא

שכר לימוד

מטרות הקורס

בשני העשורים האחרונים תחומי הסביבה השונים במשרדי ממשלה ורשויות מקומיות 
תופסים מקום רחב יותר בעשייה, מתוך הבנת חשיבות הסביבה לאיכות חיים ובריאות 

הציבור וכחלק ממגמה גלובלית להערכות למשבר האקלים. מסיבה זו הקצאת תקציבים 
ממשלתיים ואחרים התפתחה רבות וניצול תקציבים אלו מקדם איכות חיים, שומר על 

הסביבה וחוסך משאבים. 
קורס זה יתמקד בשלושת השלבים למימוש תקציבים - איתור תמיכות בנושאים 

אלו, הגשתן באופן מיטבי וקבלת התמיכה.

הכרות עם מקורות תקציב שמעמידים משרדי הממשלה וגופים נוספים, כללי הקצאתם, מפגש עם אנשי קשר 

באותם המשרדים / גופים והיכרות עם מקורות מידע נוספים.

היכרות עם מגוון דגשים להגשה מיטבית של בקשות תמיכה וקולת קוראים.

למידת עמיתים לשיתוף ניסיון ויצירת רישות להיוועצות עתידית.

אוכלוסיית היעד
בעלי/ות תפקידים ברשויות מקומיות מיחידות סביבתיות ואיגודי ערים, רכזי קולות 
קוראים, גזברים, מנהלי מחלקות קיימות, ממונים על הכנסות, חשבים ותקציבנים, 

מנהלי חשבונות. וליועצים סביבתיים מהמגזר הפרטי.

ניהול אקדמי
שחר כהנוביץ’ גל  – מנהל המרכז ללימודי 

קיימות, מרכז השל לקיימות.

       גיוס ומיצוי תקציבים בנושאי סביבה, אקלים וקיימות

1,950 ₪ -לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(
2,200 ₪ - למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי.   

שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל. 
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היקף השעות בקורס: 35 ש”א )5 מפגשים( 
יום הלימודים: ימי ד’ אחת לשבוע, בין השעות 09:00 – 15:15

מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי, רח’ הארבעה 28, מגדל 
חאג’ג צפוני, קומה 7, ת”א )במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת”א(

מועד פתיחת הקורס: 16 בפברואר 2022
מועדי הקורס: 16.02, 23.02, 02.03, 09.03, 23.03 

● בקורס ישולבו שני מפגשים בזום 

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(b1cy5x4khcljnet301ca23gh))/search_activity.aspx?event_no=559163


חובות הקורס

נושאים ראשיים בקורס
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קבלת תעודה מותנית בנוכחות של 85% לפחות.
קורס זה אשר הינו פחות מ- 40 ש”א יוכר לגמול 
השתלמות לעובדים בדרוג מינהלי ומח”ר כחלק 

מזכאות לצבירת 80 שעות מתוך סך השעות אותן יש 
להגיש לגמול, בהתאם לכללי הוועדה.

במידה שהינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא, אנא פנה/י לעידית 
 iditb@masham.org.il :בליזובסקי, מנהלת תחום קורסים, במייל

או בטל’ 03-6844232

קיימות רחבה - כיצד נושאים רבים ומגוונים יכולים לתרום לקיימות וסביבה ברשות המקומית
תקציבי ממשלה - היכרות עם בעלי תפקידים במשרדים הרלוונטיים, למידה על הקולות 

הקוראים העתידים לצאת והנחיה כיצד לגשת אליהם.
.Horison 2020 - היכרות עם תוכניות רלוונטיות של האיחוד האירופי

היכרות עם קרנות, ארגונים ומאגרי מידע רלוונטים.
בין אסטרטגיה לטקטיקה - הכנת הרשות ליעילות במיצוי תקציבים והזדמנויות.

מיצוי תקציבים קיימים ע”י התקשרויות ושיתופי פעולה עסקיים.
הגשות לתמיכות וקולות קוראים - קריטריונים, אדמיניסטרציה ותקשורת עם משרדי הממשלה.

למידת עמיתים.

“לעזרה בתהליך הרישום בלבד, אנא פנו ל: 
Register@masham.org.il

או בטל’ – 253 / 03-6844248. 

הנחיות להרשמה
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