יוני 2017
לכבוד:
ראש הרשות /יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה /יו"ר הועדה המרחבית לתכנון ובניה
מהנדס/ת הרשות /מהנדס/ת הועדה המרחבית לתכנון ובניה
מנהל/ת הדרכה/עובדי מנהל התכנון במטה ובמחוזות.

הודעה על פתיחת הרשמה לקורס "בודק/ת תוכניות בוועדה המקומית לתכנון ובניה"
א .רקע
בודק התכניות מסייע למהנדס הוועדה המקומית בתהליך קידום תכניות הוועדה ובנושאים
תכנוניים נוספים.
ב .תיאור התפקיד
• בדיקת תכניות (תב"ע) שהוגשו לוועדה המקומית וקידומן ,בהתאם לחוק התכנון
והבנייה והתקנות שהותקנו מכוחו; בהתאם לשיקולים מקצועיים ,דרישות החוק,
מדיניות הוועדה המקומית והנחיות מהנדס הוועדה.
• השתתפות בגיבוש מדיניות התכנון של מרחב התכנון.
• הכנת חוות דעת מקצועית והצגתן.
ג .מטרת הקורס
• הקורס מיועד לתת לבודקי תכניות בוועדות המקומיות כלים מתאימים למילוי
תפקידם במציאות שלאחר תיקון  101לחוק התכנון והבניה.
• הקורס עוסק בעיקר בהיבטים המהותיים של תכנון נכון וטוב ,תוך יישום של מדיניות
התכנון הארצית ועקרונות תכנוניים עכשוויים .כמו גם ,בהיבטים הטכניים של עבודה
במערכת מבא"ת ,בדיקת תנאי סף והליכי קידום תכניות.
• הקורס מיועד להכשיר את בודקי התכניות בוועדה להצטיינות בעבודתם ,באופן
שיקל על מינהל התכנון לקבוע כי מדובר בוועדה מקומית מקצועית ויעילה ,ולהעניק
לוועדה סמכויות תכנון מורחבות.
ד .נושאים מרכזיים
• מדיניות תכנון ארצית ומחוזית.
• סמכויות התכנון של הוועדה המקומית.
• תיקון  101לחוק התכנון והבניה.
• בדיקה טכנית של תכניות.
• מערכת  G.I.Sותרומתה לעבודה.
• תהליכי הקידום הסטטוטורי.
• הקצאות לצרכי ציבור.
• שימושי קרקע ועוצמות בנייה.
• היבטים כלכליים ,חברתיים ,תחבורתיים ,וסביבתיים בבדיקת תכניות.
• סדנה לכתיבת חוות-דעת מהנדס.
• תכנון עירוני ,תכנון במרחב הכפרי.
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ה .אוכלוסיית יעד
עובדים בוועדה מקומית בתפקיד בודקי תכניות ,או מי שמיועדים לתפקיד זה.
עובדי מנהל התכנון במטה ובמחוזות.
ו.

מידע כללי
הקורס נבנה ומנוהל בשת"פ עם מינהל התכנון ובהנחייתו המקצועית.
מיקום הקורס
יום לימודים
שעות לימוד
תאריך פתיחה
תאריך סיום

מכללת פסג"ה  -רח' יצפור  ,6עפולה
הקורס יתקיים בימי רביעי אחת לשבוע
15:30 -08:45
18.10.17
3.1.18

מפגשים :היקף השעות בתוכנית הלימודים –  84שעות אקדמיות סה"כ יתקיימו 12
מפגשים ,בני  7שעות כל אחד.
•

הקורס מוכר לגמול השתלמות של הסתדרות המח"ר.

ז .מחיר הקורס:
הקורס מסובסד ע"י מינהל התכנון .לאחר סבסוד ,תהיה עלותו –  ₪ 1200למשתתף.

מצ"ב טופס הרשמה
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את טופס ההרשמה נא לשלוח למייל info@ptm.co.il :או לפקס03-9210527 :
לכבוד:
מפעם השרון
מיילinfo@ptm.co.il :
פקס 03-9210527
טל' 03-9286801
הנדון :קורס בבדיקת תוכניות לבודקי תוכניות  -טופס הרשמה
פרטי הקורס
שם הקורס :בודק/ת תוכניות בוועדה המקומית לתכנון ובניה
 גליל – ימי רביעי במכללת פסג"ה  -רח' יצפור  ,6עפולה
תאריך תחילה 18.10.17 :עד 03.1.18
מס' מפגשים12 :
שעות מפגש15:30 – 08:45 :
מחיר למשתלם₪ 1200 :
טל' לברורים 03-9286801 :אורה
פרטי הנרשם
ת.ז

נא למלא  9ספרות

גבר/אישה
שם משפחה  ___________________ :שם פרטי_______________ :
תפקיד _____________________ :רשות מקומית_______________________ :
טל' בעבודה _____________________ :טל' נייד_________________________ :
דוא"ל:
_________________________________@_____________________________
כתובת פרטית :רחוב ______________ מס' ____ ישוב ___________ מיקוד _______
השכלה:
_______________________________________________________________
פרטי תשלום – טופס ללא התחייבות כספית לא יטופל.
 המחאה – מצ"ב המחאה על סך ___________ ₪
יש לכתוב את ההמחאה לפקודת עיריית פתח תקווה ,ולשלוח בצרוף טופס ההרשמה
לכתובת :מפעם השרון ,עיריית פתח תקווה ,ת"ד  ,1פ"ת .49100
 העברה בנקאית – מצ"ב אישור העברה בנקאית על סך ___________ ₪
פרטי ח-ן להעברה  :בנק הפועלים ( ,)12סניף חובבי ציון ( ,)616ח-ן 56958
יש לשלוח אישור על ביצוע ההעברה בצרוף טופס ההרשמה לפקס שמספרו03-9210527 :

לא תתקבל הרשמה ללא טופס המאשר ביצוע העברה בנקאית!
 התחייבות הרשות לתשלום על סך ___________ ₪
תאריך
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