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 : כללי

 , ניהול אתר בנייה ירוק ותהליכי עבודה מתקדמים.ירוקים לבנייה כלכליות, חומריםהעלויות קורס הבנייה הירוקה מתמקד בנושאי ה

מהתחום, קבלנים, מהנדסים ומנהלי פרויקטים. יובאו דוגמאות מהשטח, מקרי מבחן וכן סיור לאתר  מומחיםו הגישות העדכניות לבנייה מפי יוצגבמהלך הקורס 

 בנייה ירוק כדי לראות איך הכל מתבצע הלכה למעשה.

 

  .ירוקים יםרויקטפב השתלבותהובלה של ולצורך  מהנדסי ביצועמפקחי עבודה ומנהלי פרויקטים, קבלנים, הכשרת  :העלת מטר

  בתחום הבניה הירוקה בארץ ובעולם במושגים, הגדרות וידעהעמקת ההבנה. 

 .הכרת שוק החומרים הירוקים הקיימים לבנייה 

  .הכרת שיטות העבודה והתהליכים המאפיינים את הבנייה הירוקה 

 5281על פי תקן  ניהול אתר בנייה ירוקלימוד נהלים ושיטות ל. 

 הרלוונטיים תקניםהרגולציה והכרת ה. 

 תומכים מידעמקורות חשיפה ל. 

 

 +סיור 19:00ועד  15:00משעה מפגשים  5 :מתכונת הקורס

 .מפקחי עבודה ומהנדסי ביצועמנהלי פרויקטים, קבלנים,  :היעד קהל

 : קורסהמקום 

 ש''ח 815מחיר רגיל: 

 ש"ח 735מחיר לחברי מועצה/ חברי התאחדות בוני הארץ: 
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 הקורס: תתכני

 אופציות למרצים ההרצאהתכני  שם ההרצאה שעות מס' מפגש

1 

19.4.15 

 סמנכ"לית המשרד להגה"ס –דברי פתיחה  פתיחת הקורס  15:20-15:00

 ממונה בנייה ירוקה במשרד להגנת הסביבה

 רן אברהם

 

מנכ''לית המועצה הישראלית  –דברי פתיחה  - פתיחת הקורס 15:25 – 15:20

 לבנייה ירוקה

 הילה בייניש

ותמונת מצב על הבנייה  לבנייה ירוקהמבוא  16:20 – 15:25

 הירוקה בישראל

מושגים בבנייה ירוקה, מגמות בישראל, מרכיבי 

הבנייה הירוקה, עקרונות וסטנדרטים וחשיבות כלי 

 הדירוג, קרקע ותחבורה

/  רן אברהם/ יהונתן אלעזר

 רוני דניאל

התקינה הישראלית: קוד הבנייה, קווים  17:10 – 16:20

 וצפי ומגמות 5282, 5281מנחים בתקינה 

הצגת סדרת ת"י התקנים הישראליים לבנייה ירוקה 

 , תהליכי ההסמכה וההתעדה.  5281

 יהונתן אלעזר

   הפסקה דקות 10

 רוני דניאל היבטיים כלכליים עלויות ותועלות של הבנייה הירוקה 18:10 – 17:20

היבטים עלויות בפועל ובנייה ירוקה:  19:00 – 18:10

 שיווקיים

 שגראווי 

  תכני ההרצאה שם ההרצאה שעות מפגש

2 

26.4.15 

כלים לבחירת חומרים וטכנולוגיות בניה  16:00 – 15:00
 .בהתאמה לדרישות בניה ירוקה

 נעם אוסטרליץ 

  דקות                   הפסקה 10
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מפגש 

 בתנובות

 

 בניה בטכנולוגיות מתקדמות ובשלד פלדה 17:15 – 16:15
 בדגש על בניה נמוכה וצמודי קרקע

  

   הפסקה דקות 10

נהלים , מזעור השפעות אתר בנייה, טרום עבודה ניהול אתר בנייה ירוק 19:00 – 17:30

 ובדיקות לפני מסירה.

 דורי הרשגל

  תכני ההרצאה שם ההרצאה שעות 3מפגש 

תכנון סביבתי/קרקע  אקולוגיית האתר: 16:15 – 15:00 3.5.15

 וקווים מנחים לפיתוח אתר

שימוש חסכוני במשאב הקרקע וצמצום השפעות על 

הסביבה, דרישות ותקינה להיבטי טופוגרפיה וניקוז 

קווים –פיתוח נופי, ניהול מי נגר, השקיה וצמחיה. 

 מנחים לפיתוח מקיים

 

הטמנה, אישורי ,אישורי קבלן פינוי ומיחזור פסולת פסולת 17:30 – 16:30 

 פינוי, הפחתת פסולת ועוד.

 

   הפסקה דקות 10 

מערכות תאורה, אמצעים לחסכון באנרגיה,  אנרגיה 19:00 – 17:45 

התייעלות אנרגטית ואנרגיות נקיות, מערכות 

 גיאותרמיות, מערכות מיזוג אוויר 

 

 4מפגש 

10.5.15 

    סיור

  תכני ההרצאה שם ההרצאה שעות מפגש 
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5 

17.5.15 

   קטלוג החומרים 17:00 – 15:00

   הפסקה דקות 10

   מים אפורים, מים, אמצעים לחסכון במיםמערכות  מים 17:40 – 17:10

חתך קיר, קירות חיצוניים ופנימיים, מעטפת המבנה  בידוד תרמי  19:00 – 17:40

 ובנייה מתועשת.

 

  תכני ההרצאה שם ההרצאה שעות מפגש 

6 

 

31.5.15 

מושגים בסיסיים בנושא הזיגוג כגון: זכוכית  זכוכיות 16:00 – 15:00

מונוליטית, רבודה, בידודית, יתרונות וחסרונות של 

סוגי זכוכיות נפוצים, הבדלים תרמיים ואקוסטיים, 

 , אנטיסאן וכו'LOW-Eשכבת 

 

   הפסקה דקות 10 

   תחזוקת מבנים 17:00 – 16:10 

   הפסקה דקות 10 

   אקוסטיקה וקרינה 18:00 – 17:00 

  עבודה בקבוצות תרגיל כיתתי 19:00 – 18:00 

 .** ייתכנו שינויים בתכנית הקורס

 והגעה לסיור 80%חובה נוכחות של 


