
 ?איפה ומתי ?מה נלמד

 ?למי מיועד הקורס

 רקע ומטרות

,  ז"בניסן תשע' ג, נפגשים ביום חמישי

 20:30-16:30בין השעות , 30.03.17

 :מפגשים בתאריכים 5: הקורסמתכונת 

30.03.17 ,06.04.17 ,20.04.17 ,27.04.17      ,

 (אקדמאיותשעות  26)04.05.17

 ,  במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי

 .תל אביב, 42רחוב חיים לבנון 

עם המושגים והעקרונות הבסיסים של  הכרות 

,  תאורה טבעית, מבואות: הירוקה כגוןהבנייה 

 .אוורור פסיבי ועוד, מעטפות חכמות

 

 

.  קורס של חמישה מפגשים המקנה הכרות עם המושגים והעקרונות הבסיסים של הבנייה הירוקה

מיועד לאנשי מקצוע מכל תחומי הבנייה ושוק המוצרים הירוקים המעוניינים להיחשף להיבטים  

אחר  כל מפגש יתמקד בהיבט . והתחומים השונים של בנייה בת קיימא ולמקרי מבחן מהארץ והעולם

מבט לעתיד  ; לאורך הקורס נציג את הגישות והטכנולוגיות המתקדמות בתחום כיום. ירוקהשל בנייה 

 .ועוד; השראה ארוכת טווח; בנוגע למה שאפשרי מעבר לפינה

מקפצה לכניסה לקורס   מהווהכניסה לעולם הבנייה הירוקה ואף  ההשתתפות בקורס מהווה

 (.לחסרי הרקע הנדרש בתחום)מלווה בנייה ירוקה 

 
  

 08:00-17:00' ה-'מרכז ההדרכה עומד לרשותכם בימים א: לפרטים והרשמה

 sii.org.il2training ,www.sii.org.il@ל "דוא, 6465327-03פקס, 6465085-03' טל, 69977אביב  –תל  42חיים לבנון ' רח
 

 מ"מעלא כולל ₪  2000 : עלות למשתתף
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 המעוניינים להעשיר את, הירוקיםהבנייה ושוק המוצרים מכל תחומי מיועד לאנשי מקצוע 

 .  ידיעותיהם בתחום בנייה הירוקה

בשיתוף עם המועצה לבניה  , או למעוניינים להשתלב בקורס מלווה בניה ירוקה במכון התקנים הישראלי

 .ירוקה ולא עומדים בתנאי הסף הדורשים הכרות מקדימה עם תחום הבניה הירוקה
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 קורס יסודות הבנייה הירוקה         

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_____________________________    : נייחטלפון  

 ______________________________ : 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 

 .הרישוםטופס ללא פרטי אשראי לא ייקלט במערכת . חובה למלא פרטי אשראי לעירבון, לא יתבצע באשראיוהתשלום במידה 
 

  03- 6465327או בפקס eden_ha@sii.org.il יום עיון תתבצע באמצעות המייל /על ביטול השתתפות בקורסהודעה •
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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בכפוף להנחיות מרכז  , ישראלי –הנחה ברכישת תקן  50%לקוחות מרכז ההדרכה זכאים ל 

 המידע של מכון התקנים הישראלי

30.03.17 
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