
 

353.06.15 
 

 אגף איכות והסמכה

 

 
 משולב - קורס מלווה בנייה ירוקה

  (ציבור בנייני+ מגורים  בנייני) 
 ה ירוקהיבשיתוף המועצה הישראלית לבני הישראלי מכון התקנים

 16:30 – 8:30 ,201570.91., אבב' ג, ראשוןת הקורס ביום פתיח
  אחת לשבועמפגשים  7

 במכון התקנים הישראליבמרכז ההדרכה הקורס יתקיים 
 תל אביב, 42ם לבנון חיירחוב 

 רקע כללי
                                      . בהתאם להתפתחות ענף הבנייה בעולם עבר רוויזיה והתעדכןהתקן לבנייה ירוקה 

תוך , הבריטי לבנייה ירוקההתקן  – BREEAM -הבריטית האחראית לכתיבת תקן ה BREבשיתוף עם חברת  הוכןהתקן 

הכנת בתהליך . השוני בתקן החדש בא לידי ביטוי הן בתכנים המקצועיים והן בסיווג המבנים. בעולם השוואתו לתקנים אחרים

 חלקים תהכולל סדרת תקנים חדשה ומקיפה אוהתוצאה הי ,היו מעורבים עשרות אנשי מקצוע מתחומים שונים הרוויזיה לתקן

                                                                          (.  התקהלות ציבורית ובריאות, תיירות, נוךחי, מסחר, משרדים, מגורים: כגון)חדשים המותאמים למגוון ייעודים 

בהן שועל הדרישות  ,בסדרת התקניםבמהלך הקורס נלמד על הגישה העדכנית לבנייה ירוקה כפי שהיא באה לידי ביטוי 

ייסקרו  ,השונים ל פרק על סעיפיוכנתנו הסברים פרטניים עבור ייכמו כן . ןתו ירוק לבניילקבל  כדיפרויקט נדרש לעמוד 

 . יםתרגול כויעריבהם מיושמים עקרונות הבנייה הירוקה ושמקרי מבחן יובאו , אסטרטגיות ליישום סעיפי התקנים

 

 הקורסמטרות 

  .ההחדש 5281 י"ת הישראליים סדרת התקניםפי ל הירוקה ע בנייההכשרת מלווים לפרויקטים בתחום ה

 הקורס נושאי

 .מערך ההסמכה, 5281 י"תטיסה מעל , תקנים וכלי מדידה, מבוא לבנייה ירוקה: פגש ראשוןמ .1
 .היפרק אנרג 5282י "ת: מפגש שני .2
  .מיםפרק תחבורה ופרק , פרק קרקע 5281י "ת: מפגש שלישי .3
 .בריאות ורווחהופרק  פרק חומרים 5281י "ת: מפגש רביעי .4
 .אתר בנייה ניהולפרק פרק פסולת ו 5281י "ת: מפגש חמישי .5
 .והכנה למבחןתרגולים , מקרה מבחן של הסמכת מבנה: ישישמפגש  .6
  .הסמכהמבחן : שביעימפגש  .7
 תכנו שינויים בנושאי הקורסיי*  

  יעדהקהל 

יועצי , י פרויקטיםמנהל, קבלנים, מתכננים, מהנדסי מיזוג אוויר ומערכות, מהנדסי פיתוח, מהנדסים אזרחיים ,אדריכלים 

 .ובעלי מקצוע אחרים מתחום הבנייה סביבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :עלות למשתתף
0000  ₪ 

  (מ"לא כולל מע)
 :לפרטים והרשמה

עומד מרכז הדרכה 
 לרשותך בימים 

 'ה-'א
17:00-08:00 

 
- רב קווי' טל

03-6465085 
03-6465091 

 
 :ל "דוא

training2@sii.or
g.il 

www.sii.org.il 
 

לרשותכם חניונים *
בתשלום בקרבת מכון 

                          .התקנים

 

ביטול מועד  /שינוי 
הפתיחה מותנה 

בשיקול דעתו 
הבלעדי של מרכז 

, מקרה בכל .הדרכה 
לא תהיה החברה 

 / לכל סכום זכאית
החזר כלשהו מעבר 

 .לעלות הקורס
הודעה על ביטול 

וזכאות להחזר כספי 
תתקבל בפקס מלא 
יום מיום  10תוך 

העסקה ובתנאי 
-מ  שנותרו למעלה 

ימים עד למועד  7

  .  הקורס פתיחת

 : י ב ו ת         ו ה ר ש מ ה ס     ה ת ח י ט ו פ
 

 בכתב יד ברור וקריא ש למלא את הפרטים י. הם שדות חובה* כל השדות המופיעים ב 

  !הגעת הפקסאת יש לוודא   03-6465327 :לפקסלשלוח ו

  _____________: נייח* _______________________: נייד* _____________________________ :שם פרטי ומשפחה*

 _  __________________________________כתובת * __________________________________________: ל "דוא* 

 ________________: ארגון/מפעל *____________________    : ז.ת/  פ.ח/  עוסק מורשה* ________________:לקוח 'מס

 _________________________                      (:של המשתתף לצורך הנפקת תעודה)ז .ת

 _____________________: וחותמת החברה חתימה           :       לוםאופן התש    א

 (חובה לציין אמצעי תשלום)

 ביום הפתיחה/ באמצעות הדואר    "מכון התקנים הישראלי"לפקודת  המחאה 

 כספים/ י מנהל רכש "מה חתומה עלטופס התחייבות וההרש יש לצרף :הזמנת רכש 

 בתוקף עד     __________/_________/__________/_________: כרטיס' מס כרטיס אשראי :_____/  ____ 

 ____________________ :נייד ____________________: ז.ת____ ______________________: שם בעל הכרטיס
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