
תב"ע - תכנית מפורטת - הלכה למעשה

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

)השתלמות בזום(

• רכזי•וחברי•ועדות•תכנון•/•מקרקעין	

• מנהלי•עסקים•/•קהילה	

• רכזי•בניה•ותשתיות	

ההשתלמות מיועדת ל:

הצמיחה הדמוגרפית של הקיבוצים ובמקביל השינויים באורחות החיים ובסגנון החיים בקיבוץ מחייבים "לחשב מסלול מחדש", 
גם בתחום התכנון הפיסי של הקיבוץ, במטרה להתאים את "חצר הקיבוץ" למציאות המשתנה, כאשר הכלי לעשות זאת הינו 

התב"ע. 
מנגד, יש לזכור כי חברים רבים רוצים לשמור על הצביון הקיבוצי של חצר הקיבוץ.

האפשרויות  הדרישות,  את  היטב  ולהכיר  ללמוד  חשוב  קדימה,  שנים  להרבה  ביישוב  החיים  אופי  על  משפיעה  והתב"ע  היות 
והרשויות המעורבות בהחלטות לגבי תב"ע של יישוב. 

מטרת ההשתלמות: הקניית ידע בתחומים ובמרכיבים השונים של התב"ע, היכרות עם תהליך גיבוש תב"ע ועם הרשויות המעורבות 
בהחלטות על תב"ע של יישוב.

תכנית מפורטת של ההשתלמות תישלח לנרשמים.

מהי תב"ע? מה היא כוללת? מה המסמכים שהתב"ע כוללת?	 
תכניות ארציות )תמ"א( ואזוריות המשפיעות על תב"ע של יישוב	 
המעמד המשפטי של התב"ע	 
משמעות הוראות תכנית התב"ע	 
נוהל מבא"ת	 
ניהול התב"ע	 
מדיניות מנהל התכנון ליישוב במרחב הכפרי	 
תב"ע בראיית ועדת התכנון המקומית	 
איך שומרים על גמישות בתב"ע למרות הכל?	 

נספחי התב"ע: מים וביוב, שימור, סביבתי	 
תכנית בינוי	 
נוהל תקנון בניה פרטית	 
 האם ניתן לפתור את המתח בין הוראות המבא"ת לרצון החברים 	 

לשמור על הצביון הקיבוצי של החצר?  
שיתוף הציבור בגיבוש התב"ע	 
הובלה בפועל של גיבוש תב"ע ליישוב כפרי )פאנל(	 
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ריכוז•אקדמי:•ד"ר•שרה•אדום••••ייעוץ•מקצועי:•דגן•יראל•ואלי•קולן

ימי•שני•9:00•-•12:30:
12/7/21
19/7/21
26/7/21
2/8/21

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

מפגש•פתיחה:•יום•שני•12/7/21

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•5/7/21

  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 - 12:30: 12/7/21, 19/7/21, 26/7/21, 2/8/21
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