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 חדש!

 ניהול פסולת ברשויות מקומיות
מבוא 

מקור( ה בדהפר / םזת / ג/ גושית יתית )ביציפלית מונל פסוללוק ש, טיפול וסייסוףא
בה . יבסהיכות תחום את בהמקומיהרשות  לם שייקרעיהיה דתפקיהם מ

י והחשיפה כנדעהמקצועי הדע ת היה חסר ארואבהתשפ”ע או ההל ם מניתלעי
ם יאחשפו לנושמדו ויילבקורס ים שתתפיכן המחרות לרשויות מקומיות אחש בתרמל
הול יתכנון ונישות לגבות רלת המקומירשות ת בהפסולהול ית נבים בלעיהנוגם יבר
ם יביוס תושה, גהקצי תקנ, מם ותקנותם, חוקיישונהה ית לסוגפסולערך לטיפול במ
 .לות ועודהיוק

הקורס מ טרות

ד היעת אוכלוסיי
רשויות ת ביהול פסולאופן שוטף בנם בקיעוסם הידעוב

, שפ”ע, חלקות תפעול/מםי אגפימקומיות – מנהל
יהם. דרואה ועובבת

מי דקאיהול ץ וניעו
ת יתביבת ס- יועצס” קיבנקי , “אורסלנפולה אב’ מיכג
ם. ם פרטייגופירשויות מקומיות ולל
הפרטי ר זהמגם מים שונמיצו גוררמו כן בקורס יכ

ת תחום הפסולם בקיעוסהי בורוהצי

מוד ילרשכ
הרשויות  המקומיות בלבד . - לעובדי ₪ 2,550

אחרים.  לגורמים  -  ₪   2,950 
 קלבוד יוככה רדהללכור חיהמ

ם ימודיהלת תכונמ
ם( מפגשי 6) ש”א 42שעות בקורס: קף ההי

 09:00-15:15שעות ין הד’, במי ים: ימודייום ל
 2023י מאב 10חת הקורס : יד פתמוע

 10.05, 24.05, 31.05, 14.06, 21.06, 28.06ם : ידהמוע
עה ברח’ הא, רלטון המקומישז הכרמם: ימודימקום הל

יכה חק הלרמ. )ביפונל חאג’ג הצדב, מגי, תל אב28
לום, ת”א( שת הבכת רתחנמ

ל פרטים והרשמה <<

הטיפול בפסולת בארץ ובעולם  דרכי לימוד

הכלכלי והחברתי  בהיבט הסביבתי, הפסולת עקרונות ניהול היכרות עם

למידת עמיתים  הטיפול בפסולת ברשויות דומות - חשיפה והיכרות עם אופן

לטיפול בפסולת   עם טכנולוגיות שונות  היכרות

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(ferlrmuzxju4gpq33cdhewlz))/search_activity.aspx?event_no=683163


 

המפגש  השני -ייגבו דמי ביטול בשיעור של  30%  •לאחר
מעלות ההשתתפות בקורס .

הקורס נוש אי

משעות 85% התעודה מותנית בנוכחות של קבלת
הקורס יקבלו תעודה  העומדים בדרישות הלימוד.

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

חובות הקורס

בקורס י תקיים סיור באתרים שונים של ניהול פסולת בישראל.

מוש גי יסוד בעולם הפסולת בעולם ובישראל 
חסמים, חוזקות  חולשות, א תגרי ניהול פסולת ברשות מקומית -

צרכנות ובזבוז מזון 
ינ הול פסולת והציבור – איך משתפים את הציבור 

הפסולת בישראל ובעולם כולל פיקוח ואכיפה  עקרונות החקיקה והתקנות בתחום
הסביבה  המשרד להגנת אגף פסולת של הפסולת כולל היכ רות עם גורמים עיקריים בענף

ל פרטים והרשמה <<

 הרשמהל יטובנוהל הנ חיות להרשמה 
לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנ א פנו 

בטל'  03-6844248/253 
register@masham.org.il  או למייל

ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו"אל לכתובת מיי ל: 
register@masham.org.il 

לום. ה תשבגא יהקורס -לת לי תחיפנה לבודעמי י6ד•ע
ימי עבודה לפני תחילת הקורס -ייגבו ד מי  •החל מ- 5
מעלות ההשתתפות בקורס . ביטול בשיעור של  20%

המפגש  השני-ייגבו ד מי  המפגש  הראשון ולפני •לאחר
מעלות ההשתתפות בקורס .  ביטול בשיעור של  25%

ב מידה שהנך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי,
  iditb@masham.org.il : מנ הלת תחום קורסים, במייל

או ב טל’ 03-6844232.

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(ferlrmuzxju4gpq33cdhewlz))/search_activity.aspx?event_no=683163



