מהנדסים ואדריכלים עצמאיים ,הנכם מוזמנים להשתתף בקורס מקצועי בנושא:

קורס במתכונת  webinarבנושא" :הפרקטיקה של הרישוי בצל משבר נגיף
הקורונה" החל מיום 2.12.2020
רכזת אקדמית :אדר' יעל קרמה (מהנדסת ועדה מקומית ומנהלת אגף רישוי לשעבר במנהל התכנון)
קורס זה מהווה נדבך חשוב בהבנת התהליכים הנוגעים ל"פרקטיקה של הרישוי בעת משבר נגיף
הקורונה ואגב האתגרים הרבים שהוא מציב לעוסקים העצמאיים בענף ההנדסה והאדריכלות.
במהלך המפגשים נקיים שיח עם מגוון מרצים מומחים בתחומם ,אשר יציגו נקודות מבט שונות מתוך
הפרקטיקה והניסיון בעבודת רישוי הבנייה בהתאם לתיקון  101לחוק התכנון .בנוסף נכיר חידושים,
מגמות ותיקונים בתהליכי הרישוי מהתקופה האחרונה ,לרבות התייחסות לתיקונים במערכת רישוי
זמין.
מרצים משתתפים:
הגב' רחלה ינאי (מתכננת ערים ויועצת לתהליכי רישוי בנייה -מנהל התכנון)
אדר' יעל קרמה (מהנדסת ועדה מקומית ומנהלת אגף רישוי לשעבר במנהל התכנון)
עו"ד דני גלס (משרד גלס – בר סלע ,יועץ משפטי לוועדות מקומיות ,מתמחה בדיני מקרקעין ותכנון
בנייה)
מר רון מוסקוביץ (יו"ר ועדה מרחבית לשעבר ,מומחה בניהול ציבורי והובלת גופי תכנון וביצוע)
מתי?  4מפגשים במהלך חודש דצמבר ( 2020החל מה 2.12 -ועד ה ,)23.12 -בין השעות 16:00 – 17:00
במתכונת  , WEBINARבאמצעות אפליקציית .ZOOM

תכנית הקורס:


מפגש  - 1רישוי בנייה בימי משבר נגיף הקורונה ובעתיד  -הגב’ רחלה ינאי



מפגש  - 2תהליכי רישוי בימי משבר נגיף הקורונה – הלכה למעשה  -אדר’ יעל קרמה



מפגש  - 3משפט תהליכי רישוי בימי משבר נגיף הקורונה  -הלכה למעשה  -עו”ד דני גלס



עולם התכנון בימי משבר נגיף הקורונה ובעתיד  -מר רון מוסקוביץ

קישור לטופס הרשמה
קישור לתוכנית הקורס

קישור להורדת זימון ליומן

קבלת תעודת סיום מותנית בנוכחות המשתתפ/ת ב 80%-מהיקף סך השעות בקורס

לתשומת ליבכם,
* לאחר הזדהות באתר המתואם ,יש להיכנס ללשונית פעילויות ואירועים וממנה לסוג הפעילות
הרצויה ע"י בחירת הנושא המבוקש
* מספר המקומות מוגבל ,ההשתתפות בהרצאה תתאפשר לחברי ארגון  ,אשר הסדירו את תשלום דמי
החבר לשנת  2020ו/או 2021
* ההשתתפות במפגש ה webinar -הינה אישית ולא ניתנת להעברה לגורמים אחרים ,זולת חבר/ת
הארגון בלבד!
* ניתן להתחבר ל webinar -רק באמצעות אפליקציית ZOOM

בשיתוף פורום אדריכלים צעירים

