
 

   1מתוך  1עמוד 

 2023לשנת   קול קורא  -13מחזור  - הכפרי במרחבקורס מתכננים                                                  

מטרת הקורס להקנות ידע/השתלמות ממוקדת למתכננים ואנשי מקצוע אחרים העוסקים בתכנון  :  רקע
רבות שאינן לוקחות בחשבון סוגיות מיוחדות למרחב    ישנן תכניותסיון מוכיח כי  יהנשל המרחב הכפרי.  

הכפרי כמו: סוגיות קנייניות, משטר נחלות, מבט אזורי, תפקיד הכפר ודמותו, פיתוח כלכלי, מאפייני 
מבט   נקודת  הכפרית  ההתיישבות  בתחום  לעוסקים  יאפשר  הקורס  ועוד...  הכפריים  הישובים  וצרכי 

 שונים. מקצועיים ח עמיתים המגיעים מרקעים שיכן רחבה המשפיעה על תכנונו של המרחב ו

 הגופים המשתתפים בוועדת ההיגוי 
, החטיבה להתיישבות, משרד הרווחה, הרשות השלטון האזורימשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מרכז  

התכנון   מנהל  הגליל,  הפניםלפיתוח  השיכון במשרד  משרד  הקיבוצית,  התנועה  החקלאי,  האיחוד   ,
 הקיימת לישראל, איגוד המתכננים. והבינוי, משרד התיירות, הקרן 

 מסגרת הקורס 
לחקר העיר והאזור,   במרכז    "המכון להשתלמויות בתכנון העיר והאזור",    במסגרת   הקורס יתקיים  

 בטכניון. 
  פברואר מ  17:30עד    09:30שעות כל אחד שייערכו בימי ג' בין השעות    8מפגשים בני    21  הקורס:  משך
 יום אחד לפחות יוקדש לסיור מקצועי. . 2023ועד יוני  2023

 היעד לקה

בעלי תואר ראשון או שני בתחום מקצועות התכנון, העוסקים או המעוניינים לעסוק בתחום התכנון 
של התאמה לתכני   על סמך קריטריוניםהמתאימים לקורס יוזמנו לראיון אישי    בהתיישבות. המועמדים

 .מועמדים שתבחר לראיוןהקורס. לוועדה תעמוד הזכות להזמין 

 הנושאים העיקריים שייכללו בתכנית הלימודים 

וליטיים, השפעות  מקומי, מחוזי, ארצי; היבטים חברתיים, היבטים פיזיים והיבטים פ  –  תכנון היבטי  
במבט   קרקעית  ומדיניות  הכפר  תכנון  התכנון,  על  רמ"י  כפר משווה  בינלאומיהחלטות  עיר  יחסי   ,

 . כפרימרחב האתגרים בתכנון ה בישראל.
, חוק התכנון  חוק ההתיישבות החקלאית  -  מועצת מקרקעי ישראלמדיניות והחלטות    חוקים ותקנות

והבניה, חוק מקרקעין, הפשרת קרקע חקלאית, תקדימים משפטיים הנוגעים למרחב הכפרי, זכויות 
 ., אגודות שיתופיותתכנון וקניין

ת,  תיירות חקלאית וכפרית, שימור אתרים, החלטות ממשלה והשלכותיהן על הפעילו  -  יזמות וכלכלה
חקלאית,   פל"ח,  ווק,  ישתעסוקה  כפרית,  ובעולם.ת  החקלאוקואופרציה,  יזמות  חקלאי   בארץ   מו"פ 

  וחדשנות.

הכפר בתכנון  וקהילתיים  חברתיים  אסטרטגי,  -  היבטים  מבני    תכנון  של  פרוגראמה  חברתי,  תכנון 
וסמכויותיו, דמוגרפיה, תכנון ציבור, מוסדות המעורבים בתכנון הכפר, מבנה השלטון המקומי בכפר  

 .קיימא, שיתוף הציבור בתכנון, תכנון קהילתי-בר

יחסי הגומלין בין חקלאות לסביבה, עקרונות אקולוגיים, מרחבים ביוספריים, שמירה    -   איכות הסביבה
היסטורייםוניהול   צורות   -  היבטים  של  ההיסטורית  ההתפתחות  ומורשת,  תרבות  היסטוריה, 

הכפר, המושב והקיבוץ של  ת בישראל, דמותו, עיצובו ושימורו של הנוף החקלאי,  ההתיישבות הכפרי
 אופיים וייחודם.  

 ארגון ומחיר 
הפרטית  המרצים: ✓ מהפרקטיקה  אחרים,  אקדמים  ומוסדות  מהטכניון  סגל  ממשרדי ,  חברי 

 הממשלה והמוסדות. 
  .₪ + מע"מ 6,000: ההשתתפות בתכנית כרוכה בתשלום של שכר לימוד ✓
במידה  פרונטליתתתקיים  התוכנית:   ✓ הקורס  .  והמשך  קורונה(  )כמו  חיצוניות  לא ומסיבות 

 .משכר הלימודיוחזר חלק מסוים ,תאפשריי
 .וייקבע על בסיס ראיונות אישיים מוגבל מספר המשתתפים ✓
  2022וראיונות הקבלה ייערכו במהלך דצמבר    20.12.2022-: ההרשמה תסתיים בתאריך הרשמה ✓

    .2023ינואר 
 2023חודש ינואר ועד סוף יוני מ, בימי ג' הקורס ייערך המתכונת:  ✓
 ומעלה ועבודה צוותית, שתוגש בסוף הקורס  80%: נוכחות של דרישות ✓
 למסיימי הקורס שיעמדו בכל דרישות הקורס תוענק תעודת סיום. תעודה:  ✓
   . מסיימי הקורס יהיו זכאים לגמול התשתלמות )לאחר עמידה בכל הדרישות( גמול: ✓
מינימום הנדרש על פי החלטת ועדת  הקורס ייפתח במידה ויובטח מימונו ואם יירשמו אליו    :הערה ✓

 . ההיגוי של התכנית
 הגב' מילכה כרמלאת הקורס תנהל  ✓

 
  ruralplan23@gmail.com :למייל קורות חיים ולשלוחיש למלא טופס   הרשמהל

 9204808-050  -ב נא לפנות  לגב' כרמללפרטים נוספים .  קישור זהעל   לחצו -מה שלטופס ההר
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