
  
 

 

 

 3602 יוליב 62
 זתשע" באב ג' 

 לכבוד
 האמנה ליישום התהליך מנהלי

 11 -ה פורום של האקלים באמנת החברות העיריות
 

 רב, שלום
 

  בעיריות וקיימות סביבה בתחומי להתמחות סטודנט לקליטת קורא קול הנדון:
 2012-7201 – "חתשע הלימודים לשנת

 
 הסביבה, בתחומי 21-ה פורום של המתמחים תכנית של השלישי המחזור פתיחת על לעדכנכם שמחים אנו

 של קריירה לפיתוח והמרכז ת"א באונ' הסביבה ללימודי פורטר ביה"ס עם בשיתוף והאקלים, הקיימות
  הארץ. ברחבי סטודנטים להתמחות תכניות ילההמפע הבא" "הדבר תכנית עם יחד ,אביב תל אוניברסיטת

 
 לקדם האמנה, מטרות את לקדם 21-ה פורום של האקלים באמנת החברות לעיריות לסייע היא ההתמחות מטרת

 מעשי וניסיון ידע לרכוש סביבה בלימודי המתמחים לסטודנטים לסייע וכן היבטיה, מגוון על מקומית קיימות
  אלה. בנושאים ריותהעי של לפעילותן בנוגע מהשטח

 
 פורטר ע"ש הסביבה ללימודי הספר בבית שני לתואר הלומדים סטודנטיםה מבין ייבחרו המתמחים

  .אביב-תל באוניברסיטת
 

 לקידום המסייעים ופעילויות פרויקטים על בדגש והקיימות, הסביבה תחומי במגוון תעסוק בעיריות ההתמחות
 בתכנון סיוע לרבות בעיריות, וסביבה" חיים לאיכות ערים "ברית תכנית ויישום האקלים אמנת של מטרותיה

 סיוע או בעיריות, העירוניים פליטותה יסקר כתבערי תמיכה חממה, וגזי אוויר זיהום להפחתת פרויקטים וביצוע
 .בעיר וקיימות סביבה בתחומי ספציפיים פרויקטים קידוםב
 
 תשע"ח שנה"ל במהלך ,שעות( 260 )סה"כ שבועיות שעות 4-2-כ של קףבהי העירייה, במשרדי תתבצע התמחותה
  וחגים(. חופשות )ללא יולי-דצמבר החודשים בין –
 

 קשר איש/אשת למינוי ,המתמחה עבודת אורך כלל שוטפים והנחייה ליווי אספקתל חראיתא תהיה העירייה
 את שיאפשר חדש נוהל פי )על נסיעה בגין הוצאות להחזר וכן ההתמחות, את המפעילים הגופים מול לתיאום
 .(הבא" "הדבר תכנית את המפעילה "אלומה" עמותת דרך למתמחה התשלום העברת

 
 בנושאי אקדמי ידע למתמחים תספק ,פורטר "סביב עירונית וחדשנות לקיימות המעבדה מובילת רונן, אורלי ד"ר

 ידע למתמחים יספק 11-ה פורום ההתמחות. קופתת לאורך מקצועי וייעוץ ליווי וכן מקומית, וקיימות סביבה
 נוסף מקצועי ידע מקור יהווה וכן האקלים, אמנת עוסקת בהם בנושאים ובפרט מקומית קיימות בנושאי מעשי
 המתמחים. עבור

 

  



  
 

 

 

 
 "הבא "הדבר תכניתו אביב תל אוניברסיטת של קריירה לפיתוח המרכז עם פעולה בשיתוף תתבצע ההתמחות

 מתמחים בהשמת רב ניסיון בעלת שהינה ,"אלומה" ועמותת קיסריה רוטשילד קרן ידי על ופותחה הוקמהש
 התמיכה את נהתספק הבא" "הדבר תכנית רכזתו האוניברסיטה מטעם התכנית רכזת מקומיות. ברשויות

 ליווי נסיעות, החזר נוהל המתמחים, ביטוח משפטית, התקשרות לרבות ,ההתמחות לביצוע הלוגיסטית
  וכו'. המתמחים של והן העיריות של הן ההתמחות לאורך שוטף אדמיניסטרטיבי

 
 כןו לתכנית הנרשמים במספר תלויה תהא המתמחה קבלת מתמחה. לקבלת הבטחה בבחינת לעיל באמור אין

  המתמחים. ולרצון להיצע העירייה צרכי בין התאמהב

 
 10-ה תאריךל עד המקוון הבקשה טופס את למלא מתבקשות מתמחה, לקבלת בקשה להגיש תהמעוניינו עיריות

 מתמחה שתקבלנה עיריות .המאוחר כלל 60.22.6023-ה עד תשלח שיבוציםה על הודעה .כאן בקישור ספטמברב
 מפגש ייערך ההתמחות, בסיום .10.12.2017-המ יאוחר לא מו/הע ראשונה הכרות פגישת לערוך תתבקשנה

 בעיריות. המקצוע אנשי ובהשתתפות בתיאום ההתמחות, תוצרי את המתמחים יציגו בו סיכום
 

 

 

 ,בברכה

 
 קרבטרי מאיה

 וקיימות, סביבה תחום מנהלת
 21-ה פורום

 ,בברכה

 
 דוידוביץ עדי

 וקיימות, סביבה פרויקטים רכזת
 21-ה פורום

 
 
 

 העתק:
 21 -ה פורום של האקלים אמנתב החברות העיריות, ראשי

 21 -ה פורום של האקלים באמנת החברות העיריות מנכ"לים,
 21-ה פורום מנכ"ל אטיה, איתן עו"ד

 21 -ה פורום של האקלים באמנת החברות העיריות סביבה, איכות אגפי מנהלי
 אביב-תל אוניברסיטת פורטר, ע"ש הסביבה ללימודי ביה"ס ראש ,פרייס קולין פרופ'
 אביב-תל אוניברסיטת פורטר, ע"ש הסביבה ללימודי ביה"ס מקצועי, מנהל נשר, אריה ד"ר אדר'
 אביב-תל אוניברסיטת פורטר, ע"ש הסביבה ללימודי ביה"ס רונן, אורלי ד"ר
  "אלומה" עמותת ,הבא" "הדבר תכנית מנהלת ,וינטר ניר אורי גב'
 "אלומה" עמותת ,הבא" "הדבר תכניתב מרכז מחוז מנהלת שפריר, תאיר גב'
 אביב תל אוניברסיטת ,קריירה לפיתוח מרכזב מתמחים רכזת כץ, רעות גב'

 

 

https://drive.google.com/open?id=1l9fXRjzT8EO3gS0mnxzn3B0DGEVFXVrsw1CZD6MTwMs

