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מתכונת הלימודים

מבוא

שכר לימוד

מטרות הקורס

כיצד תתמודד העיר הישראלית עם אתגרי המאה ה-21? איך נגור ונחיה בערים 
המצטופפות? כיצד יתפקד המרחב הציבורי? כיצד ניצור סביבות חיים איכותיות בעידן של 

שינויים? הקורס מציע התבוננות מעמיקה ומגוונת בעקרונות עדכניים, בשינויים אסטרטגיים 
ובכלים מעשיים, לקידום  סדר יום חדש בתכנון ופיתוח המרחב העירוני בישראל. הקורס 

כולל הרצאות, סדנאות, דיונים, וסיור, ומשלב בין ידע תאורטי לבין דוגמאות יישום מהשטח. 
הצגת התוכן מלווה בדיון מעשי על יישומו במרחבים העירוניים של ישראל. 

ללמוד ולהכיר הליכי תכנון מתקדמים וכלים עדכניים לתכנון והתערבות במרחב העירוני הקיים והחדש. 

להרחיב את ״ארגז הכלים״ של אנשי המקצוע ברשויות המקומיות ליישום פרויקטים ותהליכי תכנון מתקדמים 

ואפקטיביים, אשר יאפשרו צמיחה ושגשוג ארוכי טווח בערי ישראל.

לאגד ידע ותובנות מתחומים שונים ולבחון שילובים נדרשים ביניהם, על מנת ליישם עקרונות תכנון מתקדמים 

בערים, לאור מערכות האילוצים שונות. 

אוכלוסיית היעד
אנשי מקצוע ובכירים ברשויות המקומיות ובלשכות התכנון המחוזיות העוסקים 

בתחומי התכנון העירוני המרחבי והאסטרטגי, לרבות נבחרי ציבור, מנכ”לים בחברות 
כלכליות, מהנדסי ואדריכלי ערים, מנהלי מחלקות תכנון, ובעלי תפקידים נוספים 

העוסקים בתכנון עירוני באופן קבוע במסגרת עבודתם. 

ניהול אקדמי
מרחב, התנועה לעירוניות בישראל )ע״ר( - 

אדר’ ליאת איזקוב בן-שטרית, מומחית לתכנון 
עירוני ועירוניות, חברת ועד מנהל העמותה. 

העיר הישראלית 2030: תכנון עירוני מחוץ לקופסא
ביוזמת המנהל ללימודים מוניציפליים של מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15 

בהובלה אקדמית של מרחב- התנועה לעירוניות בישראל )ע״ר(

3,100 ₪ - שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי )מחיר מסובסד(
3,600 ₪ - שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי  

היקף השעות בקורס: 56 שעות )8 מפגשים( 
יום הלימודים: יום ג’, בין השעות 09:00 – 15:15

מקום הלימודים: הקורס יתקיים באופן היברידי.
המפגשים יתקיימו באופן פרונטלי בקמפוס “Univercity” של 

מרכז השלטון המקומי, רח’ הארבעה 28, מגדל חג’ג צפוני, קומה 7, 
תל-אביב )במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום(

מועד פתיחת הקורס: 26 באפריל 2022
מועדי הקורס: 26.04, 3.05, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 7.06, 

14.06  )המפגשים המסומנים בקו תחתון יתקיימו בזום(
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חובות הקורס

נושאים ראשיים בקורס

לפרטים והרשמה <<

קבלת התעודה מותנית בנוכחות ב 85% משעות הלימוד 
בקורס. העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה 

בשעות לגמול השתלמות של משרד החינוך, בכפוף 
להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

תכנון קומפקטי: מודלים של צפיפות גבוהה ו”דחיסה עירונית” מותאמים לישראל.
עירוב שימושים: מתופעה נקודתית לתפיסה תכנונית מכוננת התורמת לשגשוג עירוני.

תכנון עירוני מוטה הולכי רגל והכרה בעצים כחלק מתשתית התחבורה העירונית.  
תשתיות תנועה ותחבורה משולבים: עירוניות בעידן של מגוון מתניידים ומשתמשים.

המרחב הציבורי בעיר המצטופפת: השלד הציבורי, מבני הציבור והמרחב הציבורי הפתוח.
תכנון עירוני מותאם לשינויי אקלים.  

עיר לכולם: תכנון עירוני ככלי להתמודדות עם סוגיות חברתיות, תכנון מותאם לילדים וקשישים. 
התחדשות עירונית תומכת עירוניות - מתכנון פיזי לתהליך רב-ממדי.  

אתגרי ניהול ותחזוקה באזורי התחדשות עירונית, ובמרקמי מגורים צפופים. 
היבטים תכנוניים בכלכלה מקומית.

הנחיות להרשמה

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי, סגנית ראש 
מינהל הדרכה במייל: elena@masham.org.il או בטל’ 03-6844254

להרשמה יש להיכנס לאתר האינטרנט של מרכז השלטון 
www.masham.org.il :המקומי

  univercity“ במסך הראשי בחר/י  ב “תחומי פעילויות” את
- מנהל ללימודים מוניציפאליים”

במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד, אנא פנו 
  register@masham.org.il :במייל

או  בטל’  03-6844248/253
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