
 

  

 

קורס תכנון אסטרטגי לקיימות ברשויות מקומיות בעידן משבר האקלים  
 דרגי ניהול  -

 ממשבר להזדמנות  - מה למדנו מהקורונה  

ניהול משברים וחוסן מקומי; יכולות של   -הקורונה חשפה מגוון חזקות וחולשות ברשויות 

מקומית; חשיבות המרחב מערכות רווחה, בריאות, קהילה וחינוך; חוסן של עסקים וכלכלה 

רשות; העברת סמכויות משלטון מרכזי למקומי ועוד.  -הציבורי וטבע מקומי; חשיבות אמון תושב

מתהליכים אלו ניתן ללמוד המון על התמודדות עם משברים, שיפור היערכות הרשות  והערכות 

אסטרטגית הזדמנות . תפיסת הקיימות המקומית היא משבר האקלים -לאתגרים שבדרך, ובניהם  

 עבור הרשות. 

ומרכז המועצות האזוריות אנו מוציאים לדרך הכשרה דיגיטלית שתייתן    15-במשותף עם פורום ה  

 הכרות עם הכלים העיקריים שישנם להתמודדות עם אתגרים אלו. 

 מערכות  3  -אסטרטגיה לקיימות לרשויות המקומיות ב

ומודולרי, מ )זום(  יצרנו קורס מקוון  זה  מוקד מחד, פנורמי מאידך, כדי לצקת את בדיוק בשביל 

מפגשים בני שעתיים,   5-היסודות לתפיסה ואסטרטגיה עירונית לקיימות. כל מערכה מורכבת מ

 , 15:00-17:00שיתקיימו בימי שני, 

  



 

  

 

 רשויות מקומיות במשבר האקלים  -מערכה ראשונה 

האקלים, נכיר מגוון במערכה זו נעמיק בתפקידו של השלטון המקומי בהתמודדות עם משבר 
 כלים העומדים לרשות דרגי הניהול ברשויות המקומיות. 

 כלים יישומיים ומעשיים לרשויות   -מערכה שניה 

מערכה זו היא הצד המעשי, והיא תתמקד בכלים פרקטים המיושמים בארץ להערכות לשינויי  
 אקלים.  

 תכנית פעולה מעשית אישית  -מערכה שלישית 

משתתפים/ות, כקבוצה ובאופן פרטני, לגבש תוכנית פעולה מעשית לרמת  במערכה זו נסייע ל
 בשלות של הצגת התכנית ברשות.  

  



 

  

 

 
  רשויות מקומיות ומשבר האקלים יחידה ראשונה 

19.04.2021 
 רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים

 איך מניעים תהליך ברשות מקומית 
 אונ' תל אביב  ד"ר אורלי רונן

 אזורי הילה אקרמן מרכז שילטון 

26.04.2021 

 חתך הרחוב והמרחב הציבורי
סוגיות   -מנחלת הכלל, לחתך רחוב והמרחב הציבורי 

במרחב הציבורי: מוביליות, הצללה, ניהול מי נגר,  
 גילת לווינגר  עירוב שימושים, טבע עירוני 

03.05.2021 

אז מה זה בעצם המשבר הזה ועל מי הוא הולך  
 להשפיע 

קיימות רחבה ומשבר האקלים איך  עירוניות טובה 
 שני הצירים נפגשים 

 שחר כהנוביץ
 

 רוני ארז 

 מוקדים להתערבות: ממשק רשות תושבים 10.05.2021

 רן רביב 
דיויד דוניץ דמוקרטיה וועידות 

 אזרחים 

24.5.2021 

מתווים לפעולה רשותית להתמודדות עם  משבר 
 האקלים:

משרדי  מתווה המאיץ לרשויות מקומיות של 
 הממשלה.

 15 -תוכנית ברית ערים של פורום ה

רוני וולף מנהלת תחום אנרגיה  
 בשילטון המקומי 

מאיה קראבטרי מנהלת תחום 
 15סביבה וקיימות פורום ה  

 יחידה שניה
הכרות עם כלים להתמודדות עם משבר 

  האקלים וקידום קיימות מקומית 

31.5.2021 

 קיים כלים להתערבות בתכנון ובמרקם 
 משכונה קיימת לשכונה מקיימת 

, מדד הליכתיות, טיפוח שטחים פתוחים  360שכונה 
 ועוד

נעה רגב רכזת שכונות מקיימות 
 עירית תל אביב 

 ועוד

7.6.2021 
 -מתחבורה לתנועה וקישוריות ברשות המקומית

 ניתוח מקרי מבחן של כשלים והצלחות 
מתכננת תחבורה  -תהל וקסלר 

 בנתיבי ישראל 

14.6.2021 

  -כלים וערוצים ליצירת שינוי ברשות
 'תפריט טעימות' ערב ראשון :

כלכלה מקומית, טבע עירוני וגינון מקיים, עירוניות  
 דבי לרר, שרון בנד, רן רביב  טקטית 

21.6.2021 

  -כלים וערוצים ליצירת שינוי ברשות
 'תפריט טעימות' ערב שני : 

וטיפוח צל  כלים לניהול נגר עילי, כלים למיפוי 
 ביעד שר שלום, שחר כהנוביץא בעיר, כלים לחינוך וקהילה מקיימים.  

  סיור בעקבות המרחב הציבורי בתל אביב*  25.6.2021

 תוכנית אסטרטגית לרשות מקומית 28.6.2021
שמות המרצים ימסרו בהמשך עם  

 ורם הסופי קבלת איש



 

  

 

 

 גיבוש תוכנית פעולה   יחידה שלישית 

ליחידה זו יקבלו גם שעות המצטרפים 
ליווי אישיות כדי לגבש את תוכנית 

 הפעולה שלהם

 רן רביב  מנקודת לשינוי לתוכנית פעולה 5.7.2021
 מנחה רוני ארז  פאנל מנהלות ומנהלים מובילים מרשויות מקומיות 12.7.2021

19.7.2021 
מסגור ככלי עבודה בהובלת -אל תחשבו על פיל'

 רן רביב  שינוי 
 מנחים רוני ארז ורן רביב  הצגת תוכנית פעולה בפני הקבוצה ויציאה לדרך  26.7.2021

 מנחים רוני ארז ורן רביב  הצגת תוכנית פעולה בפני הקבוצה ויציאה לדרך  2.8.2021
 

 מועד הסיור עוד נתון לשינויים.נוסף על מפגשי הקורס הסדירים. זי מפגש פי *
 

 צוות הקורס 

תחום קיימות מקומית במרכז השל, בעל ניסיון עשיר בעבודה עם רשויות ובהובלת  רן רביב, מנהל 
 הכשרות לבכירים בשלטון המקומי. 

רוני ארז, מנכ"לית שותפה במרכז השל, בעבר מנהלת מחלקת קיימות בעיריית חולון, ובעלת  
 ניסיון בינלאומי בתחום.  

 
 

  



 

  

 

 

 שכר לימוד 

 יוכלו להצטרף לסיור ללא עלות.  נרשמים לשתיים או שלוש יחידות 

 19.4.2021 -מועד אחרון להרשמה מוקדמת 

 מחיר מלא  מחיר הרשמה מוקדמת  

 ש"ח  860 ש"ח  720 עלות מערכה בודדת )ראשונה או שנייה( 

 ש"ח  1,480 ש"ח  1,320 עלות שתי המערכות הראשונות 

 ש"ח  2,100 ש"ח 1,720  עלות שלוש המערכות 

 חשוב לדעת 

השתתפות בשלוש המערכות מזכה בתעודת השתתפות מטעם מרכז השל לקיימות.   ●

 הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות. 

מפגשי הקורס יוקלטו לטובת השלמת למידה. ההקלטות תהיינה זמינות בזמן הקורס  ●

 ולזמן מוגבל לאחריו. 

 מרכז השל לקיימות היא עמותה ועל כן לא גובה מע"מ.  ●

 sustainability@heschel.org.il.-ב ניתן ליצור קשר עם מורין פרידמןלפרטים נוספים,  ●

במרכז השל, אנחנו לא רוצים שהשיקול הכלכלי יימנע השתתפות בקורס. אם הנחה   ●

 sustainability@heschel.org.il.הכרחית עבורך, אנא צור/רי קשר עם מורין פרידמן  
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