
  
 

                                                                                 

 

 
  –ממטרד למשאב 

 ברשויות מקומיות וצקהמניהול בר קיימא של פסולת 
 ואורבניקס בע"מ בשיתוף איגוד מנהלי היחידות והאיגודים לאיכות הסביבה בישראל

 
  מבוא

 

הנושא לא נלמד  ,איסוף, טיפול וסילוק של פסולת מוצקה הם מתפקידיה העיקריים של הרשות המקומית. עד היום

באופן מסודר על ידי אנשי המקצוע המטפלים בנושא ברשות המקומית וכל רשות ניהלה את הנושא באמצעות 

  תחושות ומיתוסים. 

לרבות טכנולוגיות, תכנון וניהול  הקשורים לנושא,כל הנושאים באופן מרוכז ומקיף לראשונה, ילמדו 

 , כלים לניהול פסולת ועוד. פסולת והציבור הרחב ,  מערך לטיפול בפסולת

 מטרות 
 

 עם מדיניות הפסולת של ישראל ויישומה הלכה למעשהו התורה המקובלת בעולם לניהול פסולת היכרות עם 

 בהיבטים הסביבתי, הכלכלי והחברתיעקרונות הניהול עם  היכרות 

 ועוד. ניהול עירוני של פסולת, גיוס הציבור, טיפול בפסולות מיוחדות, שונות טכנולוגיות טיפול היכרות עם 

 ודרכים ליישומם .לניהול פסולת ברשות המקומית הכלים העיקריים  היכרות עם 

 

 אוכלוסיית היעד
 

 מחלקות תפעול, שפ"ע, תברואה/מנהלי אגפים –מקומיות עובדים העוסקים באופן שוטף בניהול פסולת ברשויות 

 ועובדיהם.

 וניהול אקדמי , הנחייה יעוץי

 יו"ר פורום היחידות והאיגודים לאיכות הסביבה מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה,  – ד"ר ניצן לוי

 .חברת אורבניקס מיועצת סביבתית לרשויות מקומיות ולגופים פרטיים,  - מיכאלה פולנסקיגב' 

  ומהסקטור הפרטי  להגנת הסביבה מיטב המרצים בתחום מהמשרדבקורס ישולבו .  

 

 חובות הקורס  

. העומדים בדרישות הקורס יקבלו הגשת עבודת גמרו משעות הלימוד  85%נוכחות של קבלת התעודה מותנית ב

 בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות. של משרד החינוך  לגמול השתלמותתעודה המזכה בשעות 

    

 תכונת הלימודיםמ
 

      (מפגשים 9)  ש"א 63   היקף השעות בקורס: 

  15:15 – 09:00 בין השעות,   ב'  ימי     יום לימודים: 

  2021 מרץ ב 01מועד פתיחת הקורס :  

  10.05,  03.05,  26.04,  19.04,  12.04,  22.03,  15.03,  08.03,   01.03              המועדים : 

    . )במרחק הליכה הצפוני , תל אביב, מגדל חאג'ג28רח' הארבעה מרכז השלטון המקומי,         מקום הלימודים:          

 רכבת השלום, ת"א( נת מתח

 

 

 

 



 

 

 

 

 שכר לימוד 
  

 הרשויות המקומיות בלבד.לעובדי   -  ₪   2,250   

  לגורמים אחרים.  - ₪    2,550     

  המחיר כולל הדרכה  וכיבוד קל 

 

  קורסב ם ראשיים נושאי
 
 כמויות, הרכב, סטטיסטיקה, הבדלים תרבותיים וגיאוגרפיים והקשר בין ניהולמושגי יסוד במדע הפסולת : 

 פסולת לקיימות.  

 היררכיות הפסולת וחלקיה,  .וכלים מעשיים לקביעת מדיניות פסולת: היבטים ניהול פסולת הלכה למעשה

 כלים לקידום ניהול פסולת ע"פ היררכיית הפסולת ועקרונותיה, שיטות וכלים לניהול חומרים.

 טיפול במקטע הפריק ביולוגית, טכנולוגיות לטיפול בפסולת בהיבט המדעי, הכלכלי, הסביבתי, והניהולי :

 טיפול תרמי, כלים לבחינת טכנולוגיות.טיפול בפסולת יבשה, 

 כללי תכנון, שיטות לאיסוף ואצירת פסולת במגזר העירוני ניהול פסולת במגזר העירוני הלכה למעשה :

  , ניהול עתידי. PAYTוהכפרי, הפרדה במקור, תחנות מעבר, בניית מכרזים,

 והסברה אפקטיביים בתחום : השלכת פסולת ברשות הרבים, איך מנהלים חינוך פסולת מוצקה והציבור

 הפסולת, פיקוח ואכיפה בתחום הפסולת, ניקיון ברשות הרבים.

 סקירת החוקים העיקריים  .ומספר דוגמאות מעמיקות עקרונות החקיקה בתחום הפסולת בישראל ובעולם

 ואכיפתם. בתחום הפסולת

 פסולת, צעדיו ותכניותיו : מדיניות המשרד באשר לניהול היכרות עם אגף פסולת של המשרד להגנת הסביבה

 לעתיד.

 באתרים שונים של ניהול פסולת בישראל. סיור תקייםבקורס י 

 

 

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

 6844232-03או בטל'    iditb@masham.org.ilבמייל :  מנהלת תחום קורסים , 

 

 

 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 
 עיון, וכנסים"."רישום לקורסים , ימי 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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