
השתלמות ניהול ותכנון תשתיות

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

• •מנהלי•תשתיות•בקיבוץ	
•• )מים•וביוב,•חשמל•ותאורה,•תקשורת,• •

מדרכות,•נוי•וכדומה( •

• רכזי•בנייה	

• מנהלי•עסקים	

• מנהלי•קהילה	

• יושבי•ראש	

ההשתלמות מיועדת ל:

קיבוצים רבים מתמודדים עם שדרוג התשתיות באזור המגורים הוותיק. הפרצלציה, שיוך דירות, שינו סדרי עולם בשטח חצר 
הקיבוץ, הציפו שאלות ודילמות כמו על מה אחראי הקיבוץ? על מה אחראי החבר? מה דינן של תשתיות משותפות המונחות 
שדרוג  ממנים  איך  שדרוג התשתיות?  את  מבצעים  איך  תשתיות הקיבוץ?  את  מחדש  איך מתכננים  חבר?  של  פרטי  במגרש 
תשתיות, המצריך סכומי כסף גדולים מאוד? איך מנהלים את התשתיות? האם הקיבוץ ינהל את התשתיות או חברה חיצונית? 

ועוד...

בהשתלמות המוצעת ננסה להתמודד עם שאלות אלו. 

תכנית מפורטת של ההשתלמות תישלח לנרשמים.

הכנת תכנית אב לתשתיות ביישוב כפרי	 

סוגיות סטטוטוריות בתכנון תשתיות ביישוב כפרי	 

הצגת דוגמה מהשטח של תהליך תכנון תשתיות 	 

אמצעים למיפוי תשתיות קיימות	 

ניהול כספי, תקציב שנתי וגיוס מימון לתשתיות ביישוב כפרי	 

שדרוג תשתיות בשטח הוותיק של היישוב - הלכה למעשה	 

ניהול ממוחשב של תשתיות היישוב	 

הסדרה חוזית של תשתיות משותפות במגרש פרטי של חבר	 

סוגיות ותהליכים פנימיים בין המשפחה לקיבוץ לעת שיוך 	 

"קיבוץ ירוק" - סוגיות ודילמות של שימוש באנרגיה חלופית בקיבוץ	 
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ריכוז•אקדמי:•ד"ר•שרה•אדום••••ייעוץ•מקצועי:•דגן•יראל•ואלי•קולן

ימי•שני•9:00•-•12:00:
15/2/21
22/2/21
1/3/21
8/3/21

•Zoom-מפגשי•ההשתלמות•ייערכו•ב•
במועדים•הבאים:

מפגש•פתיחה:•יום•שני•15/2/21

בין נושאי ההשתלמות:
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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:
התשלום•יבוצע•עד•8/2/21

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

  חיוב דרך ארגון הקניות האזורי

נא•לסמן•את•האפשרות•המועדפת.

אמצעי•התשלום:•••

דמי•השתתפות:
1,465 ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום 1,714 ש"ח(

לקוחות•ברית•פיקוח-מבט:
1,250 ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום 1,462.5 ש"ח(

4 מפגשי ZOOM, במועדים הבאים: ימי שני, 9:00 - 12:00: 15/2/21, 22/2/21, 1/3/21, 8/3/21
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