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 ' אלול תשע"וי 

 לכבוד
 מנכ"לים 

 15 -פורום ה העיריות החברות באמנת האקלים של
 

 שלום רב,
 

 סביבה וקיימות בעיריות חומי להתמחות בת לקליטת סטודנטקול קורא הנדון: 
 2017-2016 – ז"תשעלשנת הלימודים 

 
בתחומי  15-של פורום המתמחים השל תכנית פתיחת המחזור השני על  לעדכנכםאנו שמחים 

בשיתוף עם ביה"ס פורטר ללימודי הסביבה באונ' ת"א, ויחד עם  ,ה, הקיימות והאקליםהסביב
 . המפעילה תכניות להתמחות סטודנטים ברחבי הארץ תכנית "הדבר הבא"

 
לקדם את מטרות  15-מטרת ההתמחות היא לסייע לעיריות החברות באמנת האקלים של פורום ה

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

 
סטודנטים לתואר שני בלימודי סביבה, הלוקחים חלק במעבדה לקיימות יבחרו מבין יהמתמחים 

אביב, בהנחייתה של -ע"ש פורטר באוניברסיטת תל וחדשנות עירונית בבית הספר ללימודי הסביבה
  ד"ר אורלי רונן.

 
תעסוק במגוון תחומי הסביבה והקיימות, בדגש על פרויקטים ופעילויות בעיריות ההתמחות 

כנון וביצוע פרויקטים לרבות סיוע בתאמנת האקלים בעיריות, המסייעים לקידום מטרותיה של 
העירוניים בעיריות, או סיוע  פליטותה יכת סקרבערילהפחתת זיהום אוויר וגזי חממה, תמיכה 

 .ספציפיים בתחומי סביבה וקיימות בעירקידום פרויקטים ב
 

, הוחלט על פתיחת מחזור נוסף של התכנית נה"ל תשע"ובשור הצלחתה של תכנית המתמחים לא
מנת להגדיל -, עלסמסטר וחצירק זמן ההתמחות מסמסטר אחד לוכן על הארכת פבשנה"ל תשע"ז 

 הן עבור העיריות והן עבור המתמחים.  ,את התועלת שתתקבל מההתמחות
 
במהלך  ,שעות( 120)סה"כ  שבועיות שעות 6-8-כשל בהיקף  ,עירייהמשרדי הבתתבצע התמחות ה

לאחר סיום ההתמחות, ייערך מפגש  וחגים(. )ללא חופשותיולי -בין החודשים ינואר –שנה"ל תשע"ז 
 סיכום בו יציגו המתמחים את תוצרי ההתמחות, בתיאום ובהשתתפות אנשי המקצוע בעיריות.

 
, וכן בנושאי סביבה וקיימות מקומיתאקדמי ידע להם יספק יגייס את המתמחים ו פורטר "סבי

למתמחים ידע מעשי בנושאי יספק  15-ה פורום. במידת הצורךנוספים ליווי וייעוץ מקצועי יספק 
וכן יהווה מקור ידע מקצועי נוסף קיימות מקומית ובפרט בנושאים בהם עוסקת אמנת האקלים, 

 . במהלך תקופת ההתמחותבור המתמחים ע
 

, למינוי עבודת המתמחהכל אורך ים לאספקת ליווי והנחייה שוטפחראית להעירייה תהיה א
 .איש/אשת קשר לתיאום מול הגופים המפעילים את ההתמחות, וכן להחזר הוצאות בגין נסיעה

 

  



 

 

 ,קיסריה רוטשילד קרן של מיסודה" הבא"הדבר  תכניתההתמחות תתבצע בשיתוף פעולה עם 
תספק את  הבא""הדבר תכנית . בעלת ניסיון רב בהשמת מתמחים ברשויות מקומיות רבותשהינה 

ליווי , המתמחיםביטוח התקשרות משפטית,  :הלוגיסטית לביצוע ההתמחות תמיכהה
 וכו'.  לאורך ההתמחותאדמיניסטרטיבי שוטף 

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

 המתמחים. ולרצון התאמה בין צרכי העירייה להיצע כן בו
 

עד המקוון  למלא את טופס הבקשהלהגיש בקשה לקבלת מתמחה, מתבקשות  תהמעוניינועיריות 
 .כאןבקישור  באוקטובר 13-ה תאריךל

 
 

 
 בברכה,

 
 
 

 עו"ד איתן אטיה
 15-מנכ"ל פורום ה

 
 
 
 
 

 העתק:
 15 -ראשי העיריות, החתומות על אמנת האקלים של פורום ה

 15 -החברות באמנת האקלים של פורום ה מנהלי אגפי איכות סביבה, העיריות
 15 -המנהלי התהליך ליישום האמנה, העיריות החברות באמנת האקלים של פורום 

 אביב-הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תלללימודי , ראש ביה"ס 'פרופ' דני רבינוביץ
 אביב-הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תלללימודי  מקצועי, ביה"סמנהל ד"ר אריה נשר, אדר' 

 אביב-הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תלאורלי רונן, ביה"ס ללימודי ר "ד
 אלומהעמותת "הדבר הבא", תכנית מר אבי לב, מנכ"ל תכנית 

 מנצור, מנהלת מחוז צפון ותחום החברה הערבית, תכנית "הדבר הבא", עמותת אלומהמייס גב' 
 15-גב' מאיה קרבטרי, מנהלת תחום סביבה וקיימות, פורום ה

 15-ואקלים, פורום הסביבה, קיימות  –מ"מ רכזת פרויקטים , מר שאול דל אריצ'ה

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebfXAXHe23vPR-GeD-ZXbmG49N_F_tB_eQzUasyAIa9PiXbg/viewform?usp=send_form

