
תוכן ההרצאהמרצה נושאשעה  

9:30-9:00

כינוס

מנהלת יחידה  –נגה לבנברג 
ז חוף כרמל  "סביבתית מוא

ועילי קורן מנהל אגף תכנון  
קיימות וחינוך  

באיגוד ערים שרון כרמל

מטרת הכנס והצגת סדר היום

דברי פתיחה/ברכות

ניר סהר
לשמירת  ל איגוד ערים"מנכ

איכות הסביבה שרון כרמל
אסיף איזק

ראש מועצה אזורית חוף  
ר איגוד ערים שרון "ויוהכרמל

כרמל
שלמה כץ

מנהל מחוז חיפה במשרד  
להגנת הסביבה

מבוא

9:55-9:30
?  נחדש ימינו כקדם

על קיימות וחדשנות

נעמי אפל
ל אסטרטגיה ותוכן  "סמנכ

רמת הנדיב

אתגרי התקופה  , מהי קיימות
.ודרכי התמודדות אפשריים

הדגמה פרקטית מרמת הנדיב

חדשנות ודיגיטציה, עיר10:20-9:55
אילן אלתר

אלתרנטל "מנכ
חדשנות ודיגיטציה ברשויות

10:50-10:20
גיוס תקציבים ופיתוח הכנסות  

מקומיות

רוני ארז
לית משותפת מרכז "מנכ

השל  

פיתוח תקציבי סביבה וקיימות  
ברשויות המקומיות

'דק10-הפסקה

פעולהכיווני

11:20-11:00

האיגוד כמנוף לחדשנות

ניר סהר
לשמירת  ל איגוד ערים"מנכ

איכות הסביבה שרון כרמל

חדשנות ואסטרטגיה באיגוד

11:30-11:20

עילי קורן
מנהל אגף תכנון קיימות 

וחינוך  
כרמלשרון באיגוד ערים

12:30-11:30

גופים מקצועיים
,  אסטרטגיה לתקופה הקרובה

קולות קוראים  , אתגרים
ומנגנוני תמיכה עתידיים  

11:45-11:30
נועם ואן דר האל

עמית ממשק משרד הפנים 
('מחזור ט)

וולטאיים-המדריך לתאים פוטו
ועירוניות טקטית

12:00-11:45
רם סידיס

מ"מש-ל "משנה למנכ

מ בתחום "תוכניות מש
מרכז  , הדרכות–החדשנות 

תוכנית אב  , המבקרים
מ "לחדשנות ומעורבות מש

בקידום חדשנות בהתמודדות  
.מול נגיף בקורונה

12:15-12:00
עירית הייטנר שעיו

מנהלת תחום אנרגיה בשלטון  
משרד האנרגיה-המקומי 

מדריך להיערכות לשינוי  
אקלים ואנרגיה

12:30-12:15
ענבר בלום

מנהלת תוכניות זירת תמיכה 
רשות החדשנות-

פ  "אפשרויות מימון מו
ופיילוטים סביבתיים ברשות 

החדשנות

'דק10-הפסקה 

הלכה למעשה

13:20-12:30
איך פותרים אתגרים בצורה  

?  דיגיטלית
אילן אלתר

ל אלתרנט"מנכ

מתודולוגיית בניית תוכנית  
בחינת פתרונות  , דיגיטלית

טכנולוגיים ותעדוף פרויקטים  
בתוכנית העבודה

13:50-13:20
קיימות מעשית באחת הערים  

הירוקות באירופה  

אילריה דאלטין  
מנהלת איכות הסביבה  
בעיריית פרייבורג גרמניה

Partnerships and citizens 
participation for Climate 
change mitigation: good 
practice from Freiburg, 
Germany

סיכום

נגה לבנברג ועילי קורןמילות סיכום14:00-13:50

חדשנות ודיגיטציה ברשויות, יום עיון בנושא קיימות


