
avia@britcpa.co.il  לפרטים נוספים ניתן לפנות לאביה קרן, בטלפון 03-6382863 או בדוא"ל

קורס 

השתלמות ועדות תכנון בקיבוצים

 ניהול אקדמי: 
ד"ר שרה אדום

 ליווי ויעוץ: 
ד"ר )עו"ד( מיכי דרורי, ראש המחלקה המשפטית 

התנועה הקיבוצית

 ליווי מקצועי: 
ברית פיקוח - מבט

מטרת ההשתלמות:
עדכון והתאמת "ארגז הכלים" של ועדות התכנון בקיבוצים לאתגרים האקטואליים איתם הן מתמודדות.

בו זמנית  יש להתחשב  בו  קיבוצים רבים עוסקים בעדכון התב"ע של היישוב כך שתתאים לשנים הבאות. תהליך מורכב 
בגורמים רבים ושונים: שינויים ורפורמות בחקיקה, החלטות חדשות של רשות מקרקעי ישראל, שינויי מדיניות של משרדי 

הממשלה הרלבנטיים, שינויים באורחות החיים, צמיחה ושינוי דמוגרפי, התפתחויות טכנולוגיות ועוד.
על מנת לעמוד במשימה המאתגרת, על חברי ועדות התכנון להתעדכן באופן שוטף במידע ובידע המשתנה בתדירות בתחום 

התכנון הפיסי של היישוב.

המדיניות החדשה של מנהל התכנון לתכנון במרחב הכפרי 	
מסמך מנחה לתכנון יישוב כפרי - מרכז המועצות האזוריות 	
משמעות הסימונים והצבעים השונים בתשריט ושיקולים    	

     להחלטה על העדפות 
איך "לחיות בשלום" עם רשויות התכנון של המדינה? 	
"לב הקיבוץ" חוזר לחיים )כולל דוגמאות מקיבוצים( 	
חניה ותנועת רכב בקיבוץ - גישות שונות 	
אכיפת החלטות בתחום הבניה הפרטית ותנועת רכב בקיבוץ -    	

   היבט סטטוטורי והיבט קהילתי
גיבוש נוהל )תקנון( בניה פרטית בקיבוץ )כולל דוגמאות( 	
הפוטנציאל הכלכלי של התב"ע 	
דילמות, בעיות ופתרונות בתכנון פיסי של יישוב מופרט )פאנל( 	
תפקידי ועדת התכנון 	

בין נושאי ההשתלמות:

רכזי וחברי ועדות תכנון, מנהלי קהילה ומנהלי עסקים, 

שהשתתפו בקורסים קודמים בתחום או שיש להם 

ידע וניסיון קודמים בתחום.

ההשלמות מיועדת ל: 

4 מפגשים, פעם בחודש בימי שלישי, 
08:30 - 15:30, במועדים הבאים:

21/04/20   17/03/20    11/02/20    28/01/20

מפעלי גרנות

מועדי ההשתלמות:

מקום המפגשים:



avia@britcpa.co.il  לפרטים נוספים ניתן לפנות לאביה קרן, בטלפון 03-6382863 או בדוא"ל

קורס 

השתלמות ועדות תכנון בקיבוצים

 ניהול אקדמי: 
ד"ר שרה אדום

 ליווי ויעוץ: 
ד"ר )עו"ד( מיכי דרורי, ראש המחלקה המשפטית 

התנועה הקיבוצית

 ליווי מקצועי: 
ברית פיקוח - מבט

השתלמות ועדות תכנון בקיבוצים

 ניהול אקדמי: 
ד"ר שרה אדום

 ליווי ויעוץ: 
ד"ר )עו"ד( מיכי דרורי, ראש המחלקה המשפטית 

התנועה הקיבוצית

 ליווי מקצועי: 
ברית פיקוח - מבט

4 מפגשים, פעם בחודש בימי שלישי, 08:30 - 15:30, במועדים הבאים:  28/01/20    11/02/20    17/03/20   21/04/20

שלח/י את הטופס המלא בדוא"ל avia@britcpa.co.il, או פקסס/י לפקס מספר 03-6382895 עבור אביה קרן:

_____________________ תפקיד   _________________________ ומשפחה  פרטי  שם 

________________________ לקשר  סלולרי    __________________________ ת.ז.   

קיבוץ / תאגיד      _________________________________________________________

כתובת דוא"ל  _________________________________________________________

החשבונית תהיה ע"ש ____________________________ ח"פ ____________________

כתובת למשלוח חשבונית  ________________________________________________

כתובת דוא"ל  _________________________________________________________

תשלום:
תשלום יבוצע עד 21/01/20

  העברה בנקאית לחשבון 403800/10, סניף 812, בנק לאומי

   המחאה לפקודת ברית פיקוח 2000 בע"מ 
      )יש לשלוח למשרדי ברית פיקוח, ת.ד. 20150, תל אביב 6120101, לידי אביה קרן(.

נא לסמן את האפשרות המועדפת.

אמצעי תשלום:   

דמי השתתפות:
 2,500 ₪ בתוספת מע"מ )2,925 ₪(. 

 ליישוב שירשום 3 משתתפים ויותר - 
2,300 ₪ בתוספת מע"מ למשתתף )2,691 ₪(.

דמי השתתפות ללקוחות ברית פיקוח-מבט:
 2,300 ₪ בתוספת מע"מ )2,691 ₪(. 

 ליישוב שירשום 3 משתתפים ויותר -  
2,100 ₪ בתוספת מע"מ למשתתף )2,457 ₪(.
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