
 
 ראשוניים בליווי פרויקטשלבים •

הכנת מתווה לתכנון המבנה בהתאמה  •

 5281י "לת

בפרקים  , מקרה בוחן, התנסות מעשית•

עם מחשב  יש להגיע )שונים של התקן 

 (נייד

 

 

 ?איפה ומתי ?מה נלמד

 ?מיועדת הסדנהלמי 

 .ירוקהירוקה של מכון התקנים הישראלי והמועצה לבניה קורס מלווה בניה בוגרי 

 

ללמוד כיצד נעשה בפועל תהליך של  , לאור בקשות של בוגרי קורס מלווה בניה ירוקה

גיבשנו סדנה  , ליווי פרויקט להתעדה ולקבל ערכת כלים ומיומנויות ליום שאחרי הקורס

בסיום הסדנה  . אינטראקטיבית המורכבת מניתוחי מקרה אמיתיים ולמידה הלכה למעשה

 .בודק/ מלווה / קבלן / פאנל מומחים על פעילות הגומלין בין יזם יתקיים 

 .   מומחית ובעלת ניסיון רב בליווי פרויקטים להתעדה, נעמי גלברטאת הסדנה תעביר 

 רקע ומטרות

, ז"בשבט תשע' ו, נפגשים ביום חמישי

02.02.17 

 16:30-08:30השעות בין 

 ,  ההדרכה של מכון התקנים הישראליבמרכז 

 .תל אביב, 42רחוב חיים לבנון 
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 ירוקה סדנה לבוגרי קורס מלווה בניה  

 ליווי פרויקט הלכה למעשה   
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 לדף סקר מקדים קישורב "רצ
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 ירוקה סדנה לבוגרי קורס מלווה בניה         

 ליווי פרויקט הלכה למעשה   

מ  "מלא את הפרטים הראו ל. בעמוד מרכז ההדרכה www.sii.org.il  -בכתובת, ניתן להירשם באמצעות אתר האינטרנט

    !יש לוודא הגעת הטופס  6465327-03: פקסאו ל eden_ha@sii.org.il: ולשלוח למיילבכתב יד ברור וקריא 

 __________________________________: ז.ת    ___________________________: ומשפחהשם  

        _______________________________: נייד' טל___________________________    : ותפקידארגון  

 ________________________________         :ל"דוא_____________________________    : טלפון נייח 

 ______________________________ : לקוח 'מס    _______________________________: כתובת 

  _____________________________/ פ .ח/ מ.ע 

 

   :אופן התשלום

 

    "הישראלי התקנים מכון" לפקודת המחאה □

 כספים / רכש מנהל י"ע חתומה וההרשמה התחייבות לטופס מצורפת :רכש הזמנת □

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

 _________________________ :הערות  ______________ :ז.ת ___________________ :הכרטיס בעל שם

       :החברה וחותמת חתימה  

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

 .טופס ללא פרטי אשראי לא ייקלט במערכת הרישום. חובה למלא פרטי אשראי לעירבון, במידה והתשלום לא יתבצע באשראי
 

  03- 6465327או בפקס eden_ha@sii.org.il יום עיון תתבצע באמצעות המייל /הודעה על ביטול השתתפות בקורס•
שאינם  ,ימים 2 ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות ,מיום הרישום בפועל ,שאינם ימי מנוחה ,ימים 14 יום עיון שיתבצע בתוך/בגין ביטול השתתפות בקורס•

 ,דהיינו ,בניכוי דמי ביטול כחוק ,יום עיון/יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס - יום עיון/קודם למועד תחילת הקורס ,ימי מנוחה
 .מביניהםהנמוך  ,₪ 100 מדמי ההשתתפות או 5% בשיעור של

מספר  ,שם מצוייניםועליה  ,הודעה בכתבמועד הביטול יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי מרכז ההדרכה  ,יום עיון/לעניין ביטול ההשתתפות בקורס•

 .ת הביטול/וחתימת מבקש .ז.ת
יתבצע חיוב על מלוא   ,יום עיון או לאחר תחילתו/ימי עבודה טרם פתיחת הקורס 2 -יום עיון בפרק זמן של פחות מ/במקרה של ביטול השתתפות בקורס•

 .יום עיון/עלות הקורס
 .יום עיון מותנת בשיקול דעת בלעדי של מרכז ההדרכה/פתיחת הקורס•
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 מדיניות ביטול הרשמה
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בכפוף להנחיות מרכז  , ישראלי –הנחה ברכישת תקן  50%לקוחות מרכז ההדרכה זכאים ל 

 המידע של מכון התקנים הישראלי
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