קורסועדות תכנון בקיבוץ
קורס
ניהול אקדמי:
ד"ר שרה אדום

ליווי ויעוץ:
ד"ר עו"ד מיכי דרורי ,המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית
דגן יראל ,מחלקת קרקעות בתנועה הקיבוצית

()2022

ליווי מקצועי:
ברית פיקוח  -מבט

למאפיינים הפיסיים של הקיבוץ השפעה ארוכת טווח על איכות החיים של החברים והתושבים המתגוררים בו ,ועל האופי החברתי של
הקהילה ביישוב  -לכן ,חשוב להקדיש זמן ומחשבה עמוקה לתכנון הפיסי.
הקורס יתייחס להיבטים השונים של תכנון פיסי של יישוב :היבט סטטוטורי  -חקיקתי ,היבט כלכלי והיבט פרקטי מעשי.

מטרת הקורס להקנות ידע ,כלים ומיומנויות עדכניים לעוסקים בהיבטים השונים של התכנון הפיסי של הקיבוץ.

הקורס מיועד ל:
»רכזי וחברי ועדות תכנון
»יו"ר קיבוץ  /כלכלי  /ועד הנהלה
»מנהלי קהילה
»מנהלי עסקים
»חברי ועד הנהלה  /מזכירות
»מזכירי קיבוץ

 5מפגשים בזום
ימי שני:12:30 - 9:00 ,
,30/5/22 ,23/5/22 ,16/5/22
20/6/22 ,13/6/22

בין נושאי הקורס:
»מושגי יסוד לעוסקים בתכנון פיסי בקיבוץ
»ההיררכיה התכנונית :ארצית ,מחוזית ,אזורית ויישובית והמוסדות»
המלווים היררכיה זו
»תכנון היישוב הקיבוצי:
»מסמך מנחה לתכנון יישוב במרחב הכפרי
»הייחודיות של האדריכלות הקיבוצית
»פיתוח תוך שימור האדריכלות הקיבוצית
»תכנון מחדש של גלעין הקיבוץ
»"שפת התכנון" בקיבוץ מתחדש ,קיבוץ המשייך דירות לחבריו
»מהשטח ,פאנל :דילמות בתכנון קיבוץ 2022
»תנועה וחניה בחצר הקיבוץ
»בין תכנית אב לתכנית מתאר ליישוב
»מתכנון לביצוע :איך מנהלים את שינוי תכנית תב"ע הלכה למעשה
»דיני התכנון והבניה ואכיפתם
»שמאות בחצר הקיבוץ
»מדיניות ציפוף המגורים במרחב הכפרי והשפעותיה על תכנון הקיבוץ
»תפקידי ועדת התכנון

בין המרצים:
אדריכל יובל יסקי  -לשעבר דיקאן הפקולטה
לארכיטקטורה בבצלאל ,אדריכלית ימית כהן,
אדריכל הרן ילין ,עו"ד מיכי דרורי  -המחלקה
המשפטית בתנועה הקיבוצית ,דגן יראל -
מחלקת קרקעות בתנועה הקיבוצית ,עו"ד הילי
פרייס ,נחמה בוגין  -שמאית מקרקעין ,ד"ר שרה
אדום ,אורי בן ציוני  -המועצה לשימור אתרים,
אלי קולן ,אורי אילן  -ועדת התכנון במחוז
הצפוני ,לילא מורד  -מעצבת אורבנית ,מומחית
לתעבורה בערים ויישובים; ומרצים נוספים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאביה קרן ,בטלפון  03-6382863או בדוא"ל avia@britcpa.co.il
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 5מפגשים בזום ,בימי שני ,12:30 - 9:00 ,במועדים הבאים20/6/22 ,13/6/22 ,30/5/22 ,23/5/22 ,16/5/22 :

שלח/י את הטופס המלא בדוא"ל :avia@britcpa.co.il
שם פרטי ומשפחה _________________________ תפקיד _____________________
ת.ז   __________________________    .סלולרי לקשר ________________________
קיבוץ  /תאגיד      _________________________________________________________
כתובת דוא"ל  _________________________________________________________

דמי השתתפות:
 1,580ש"ח  +מע"מ (כולל מע"מ  1,848.60 -ש"ח)
ללקוחות ברית פיקוח  1,420 -ש"ח  +מע"מ (כולל מע"מ  1,661.40 -ש"ח)
* הנחה למשתתף שלישי מאותו קיבוץ.

תשלום:
החשבונית תהיה ע"ש ____________________________ ח"פ ____________________
כתובת למשלוח חשבונית  ________________________________________________
כתובת דוא"ל  _________________________________________________________
אמצעי תשלום:
  העברה בנקאית לחשבון  ,403800/10סניף  ,812בנק לאומי
  חיוב דרך ארגון הקניות האזורי
נא לסמן את האפשרות המועדפת.

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

