
ניהול פרויקט בנייה ביישוב כפרי - סדנה 

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

• מנהלי•פרויקט•בנייה•בקיבוץ	

• רכזי•בנייה	

• מנהלי•עסקים	

• מנהלי•קהילה	

הסדנה מיועדת ל:

הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים מביאה איתה תנופת בנייה של שכונות חדשות. בחלק מהקיבוצים הבנייה הסתימה לשביעות 
רצון המשתכנים והקיבוץ, באחרים באכזבה ומפח נפש למשתכנים, רובם נקלטים שהצטרפו לקיבוץ. 

זו משימה משמעותית, בעיקר בקהילה קטנה. בפרויקט בנייה מעורבים גורמים רבים, מתחומים  וניהול פרויקט בנייה  הובלה 
שונים, שיש להם סמכויות שונות לגבי הפרויקט. בניית  "בית חלומות" לחבר הקיבוץ, לשביעות רצון כל המעורבים בפרויקט - 

מהווה אתגר מורכב.

לאור•זאת,•מוצעת•סדנה•לניהול•פרויקט•הבנייה•בקיבוץ,•כולל•תרגול•בתחומים•שונים•של•הפרויקט.

בין נושאי הסדנה:
עקרונות וכלים לניהול פרויקט.	 

מיפוי הגורמים השונים המעורבים בפרויקט בנייה בקיבוץ וזיהוי האינטרס של כל גורם.	 

בנייה וניהול תקציב של פרויקט בנייה בקיבוץ.	 

בנייה מרוכזת מול בנייה פרטית.	 

היחסים בין המשפחות הבונות, הנהלת הקיבוץ, הקהילה המקומית, הקבלן והפרויקטור.	 

תכנית מפורטת של הסדנה תישלח לנרשמים.
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ריכוז•אקדמי:•ד"ר•שרה•אדום••••ייעוץ•מקצועי:•דגן•יראל•ואלי•קולן

•במועדים•הבאים: 
ימי שלישי: 27/10/20, 03/11/20, 10/11/20, 17/11/20

בין השעות 9:00 - 13:30

יתכן מפגש אחד פנים אל פנים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

Zoom-4 מפגשי הסדנה ייערכו ב

מפגש•פתיחה:•יום•שלישי•27/10/20



ניהול פרויקט בנייה ביישוב כפרי - סדנה 
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:avia@britcpa.co.il-מלא/י•טופס•זה•ושלח/י•בדוא"ל•ל

_____________________ 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•20/10/20

  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:
1,848 ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום 2,162 ש"ח(

 ליישוב שירשום 3 משתתפים ויותר -
1,700 ש"ח למשתתף בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום 

1,989 ש"ח(

לקוחות•ברית•פיקוח-מבט:
1,684 ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום 1,970 ש"ח(

ליישוב שירשום 3 משתתפים ויותר -
1,500 ש"ח למשתתף בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום 

1,755 ש"ח(

4 מפגשי ZOOM, במועדים הבאים: ימי שלישי: 27/10/20, 03/11/20, 10/11/20, 17/11/20
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