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 .בנייה ירוק ותהליכי עבודה מתקדמיםניהול אתר , חומרים, אנו פותחים קורס נוסף בנושא בנייה ירוקה עם דגש על עלויות כלכליות, לאור הצלחת המחזור הראשון

סיור  וכןמקרי מבחן , יובאו דוגמאות מהשטח. מהנדסים ומנהלי פרויקטים, קבלנים, מהתחום מומחיםו הגישות העדכניות לבנייה ירוקה מפי יוצגבמהלך הקורס 

 .הלכה למעשהמתבצע הכל  איך לאתר בנייה ירוק כדי לראות

 

  :העלת ומטר

  ירוקים יםרויקטפב השתלבותשל והובלה לצורך  מהנדסי ביצועמפקחי עבודה ו, מנהלי פרויקטים, קבלניםהכשרת.  

 בתחום הבניה הירוקה בארץ ובעולם הגדרות וידע, העמקת ההבנה במושגים. 

 הכרת שוק החומרים הירוקים הקיימים לבנייה. 

 הכרת שיטות העבודה והתהליכים המאפיינים את הבנייה הירוקה . 

 1825על פי תקן  ניהול אתר בנייה ירוקלימוד נהלים ושיטות ל. 

  הרלוונטיים תקניםהרגולציה וההכרת. 

 

 וסיור לאתר בנייה ירוק  50:11ועד  51:11משעה מפגשים  6 :מתכונת הקורס

 .מפקחי עבודה ומהנדסי ביצוע, מנהלי פרויקטים, קבלנים :היעד קהל

 חדר ישיבות מרכזי, 55קומה , 0 רחוב אחד העם, מגדל שלום, התאחדות בוני הארץ: קורסהמקום 

 ח''ש 021: מחיר רגיל

 ח"ש 522: חברי התאחדות בוני הארץ/ מחיר לחברי מועצה
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 נושאי ההרצאה מפגש' מס

 דברי פתיחה 05.2.02 – 0

 מבוא לבנייה ירוקה

 וצפי ומגמות 1828, 1825קווים מנחים בתקינה , קוד הבנייה: התקינה הישראלית

 עלויות ותועלות של הבנייה הירוקה

 היבטים שיווקיים

5 – 00.2.02 

 יתקיים בתנובות

 מעטפת

 מסה תרמית

 גשרי קור וחום

 חומרים

 בנייה צמודת קרקע

 קרקע וקווים מנחים לפיתוח אתר/תכנון סביבתי 55.2.02- 3

 ניהול אתר בנייה ירוק

 פסולת

 סיור  לאתר בנייה ירוק 5.5.02 – 4

 התייעלות אנרגטית 0.5.02 – 2

 מתקדמותטכנולוגיות 

 מים 05.5.02 – 5

 בידוד תרמי
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 זכוכיות 31.5.02 – 7

 מבניםתחזוקת 

 קרינה

 אקוסטיקה

 

צרפתי . ש, חנן מור, שיכון ובינוי: ם מחברות מובילות בתחוםבינהם נציגי מהנדסים ומנהלי פרויקטים, קבלנים, ההרצאות יועברו על ידי מומחים מהתחום

 ואגדים

 .ייתכנו שינויים בתכנית הקורס** 


