Federation Of Local Authorities In Israel
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אנרגיה מתחדשת -
כלים להנעת תוכנית אסטרטגית רשותית בנושא אנרגיה
מרכז השלטון המקומי בשיתוף החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות ומשרד האנרגיה

מבוא
העולם עובר לאנרגיה מתחדשת ומשרד האנרגיה עדכן יעד חדש של  30%אנרגיות
מתחדשות עד שנת  .2030המנוע למהלך הוא לא רק שינוי מדיניות אלא עשייה בשטח,
ומחוללי השינוי יהיו הרשויות המקומיות.
הקורס יתמקד בהטמעת אנרגיה מקיימת (ייצור ,ניהול והתייעלות) תוך יצירת מנועי
חדשנות ,העצמת תושבים וארגונים מקומיים ויצירת כלכלה מקומית מופחתת
פליטות ברשויות מקומיות.
הקורס יתנהל במתכונת ייחודית המשלבת  3ימי לימוד ו  3 -ימי סדנה מעשית וסיורים
בערבה הדרומית ובאילת שבה המשתתפים יבנו תוכנית עבודה להטמעת אנרגיה
מקיימת מותאמת אישית לרשות.

מטרות הקורס
העלאת מודעות ,פיתוח תפיסת עולם וקביעת יעדים בעלי תועלת סביבתית-אקלימית ברשויות מקומיות
הבנת הצרכים וזיהוי המנוע שיחולל את השינוי בכל רשות מקומית והגדרת מטרות עבודה
מתן כלים להקמת מנגנון של חדשנות מקיימת ברשות המקומית ,כולל גיוס שותפים ובעלי ענין פנים ארגוניים

אוכלוסיית היעד
מנהלי/ות אגפים ומחלקות הנדסה ,תכנון ,אסטרטגיה ,פרויקטים ,רכב ותפעול.
ממוני/ות אנרגיה ברשויות ,נציגי/ות יחידות סביבתיות ,מנהלי/ות פרויקטים
בחברות כלכליות ,נציגי/ות ארגונים אזרחיים.

מתכונת הלימודים

ניהול אקדמי
דורית בנט ,מנכ”לית החברה לאנרגיה
מתחדשת אילת-אילות
ליאת לרנר ,מנהלת הכשרות ופיתוח ,החברה
לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות

שכר לימוד

היקף השעות בקורס 42 :ש”א ( 6מפגשים)
יום לימודים ומקום הלימודים:
ימי ב’ ,14.02.22 ,31.01.22 ,24.01.22 :בין השעות  09:00עד 15:15
• המפגש הראשון יתקיים במרכז השלטון המקומי ,רח’ הארבעה
 28ת”א ,מגדל חאג’ג הצפוני
(במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום ,ת”א).
שני המפגשים הנוספים יתקיימו בזום.
•  3ימי סדנא מעשית בערבה הדרומית:
הסדנא המעשית והסיורים יתקיימו בערבה הדרומית ב ,21.02 -
 23.02 ,22.02לינה בקיבוץ קטורה על בסיס  2משתתפים בחדר.

 - ₪ 3,750לעובדי הרשויות המקומיות בלבד.
 - ₪ 4,300לגורמים אחרים.
המחיר כולל :הדרכה וכיבוד קל במרכז השלטון המקומי ,ובסיור :הדרכה ולינה על בסיס פנסיון מלא.
* ההגעה לקטורה עצמאית .תיבחן אפשרות לארגן הסעה לקטורה בתשלום נוסף ,בהתאם לצורך.

לפרטים והרשמה >>

נושאים ראשיים בקורס
משק האנרגיה בישראל – תחזיות ,הזדמנויות ואתגרים לרשויות
היערכות הרשות להתמודדות עם השפעות משבר האקלים
פתרונות טכנולוגיים לייצור וניהול אנרגיה נקייה
התייעלות באנרגיה – עקרונות מנחים לרשויות
תחבורה חכמה וחשמלית – ההשפעה על מדיניות ,תכנון תשתיות ומימון ברשויות
מה רשות צריכה לעשות כדי להגיע לתוכנית עסקית אופרטיבית
מודלים כלכליים להקמת מערכות סולאריות לרווחת תושבי העיר והרשות

חובות הקורס
קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85%משעות
הלימוד .העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה
המזכה בשעות לגמול השתלמות של משרד החינוך
בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

לפרטים והרשמה >>

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

