
                                                        

 

 קורס לפתרון בעיות נפוצות  בתקן לבנייה ירוקה
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לחייב  15 -הבנייה הירוקה בישראל הפכה נדבך חשוב בפרויקטי בינוי ונמצאת בתהליך גדילה והתפתחות. ההחלטה של פורום ה: כללי

( הופך את הנושא למשמעותי יותר בשוק 2016בנייה ירוקה באופן הדרגתי כמו גם התקן לבניה ירוקה, אשר עבר עדכון וחידוש )לשנת 

וביישום של עקרונות הבנייה  ומי המומחיות, תפקיד חשוב בהטמעה, על מגוון תחנהלי הפרויקטיםהקבלנים ומהבנייה הישראלי. לקהל 

קורס ייחודי זה, יציג מבט רב תחומי על בנייה מקיימת ויקנה למשתתפים ידע יישומי  הירוקה בפרויקטים השונים בהם הוא מעורב.

 מומחים, הצגת דוגמאות ומקרי מבחןיכלול הרצאות  הקורסהבנייה הירוקה. וניהולי לצורך הטמעת עקרונות ותהליכי 

 18:00ועד  15:00מפגשים משעה  3: מתכונת הקורס

 קבלנים ומנהלי פרויקטים קהל היעד:

 , חדר ישיבות מרכזי11, כניסה מערבית, קומה 9התאחדות בוני הארץ מגדל שלום, רחוב אחד העם  :מקום הקורס

 ש"ח 300מחיר לחברי מועצה/ חברי התאחדות בוני הארץ: |         ש''ח 430מחיר רגיל: 

 תוכנית הקורס:

 מרצים תכני ההרצאה שם ההרצאה שעות 1מפגש 

7.5.17 

    

 

 

   דברי פתיחה 15:10 – 15:00

  ניר אפללו  מה חייב הקבלן לדעת לקראת ביצוע פרויקט בבנייה ירוקה  5281תקן  16:00 – 15:10

   הפסקה 16:10 – 16:00

אימוץ בנייה ירוקה  16:50 – 16:10

 ברשויות

מאיה קרבטרי, פורום  מה נעשה בתחום, בעיריות אחרות -סקירה 

   15ה 

   הפסקה 17:00 – 16:50

ממשקי עבודה עם  18:00 – 17:00

 יועצי בנייה ירוקה

 מלווה בנייה ירוקה וחשיבותו לקידום אישורו של הפרויקט

 וממשקי עבודה מול הקבלן

  נעמי גלברט

 
 מרצים תכני ההרצאה שם ההרצאה שעות 2מפגש 

14.5.17 

 

 

ממשקי עבודה עם  15:40 – 15:00

 בנייה ירוקה מתעיד

 יהונתן אלעזר אדר'  וממשקי העבודה מול הקבלן תפקידו, מה מצפים ממנו

 ניר ינושבסקי  חדשנות וטכנולוגיה בעולם הבנייה בדגש על בנייה ירוקה חדשנות  17:00 – 15:40

   הפסקה 17:15 – 17:00

שלבים באישור בנייה  18:00 – 17:15

 ירוקה על ידי המתעיד

תו , גמר ביצוע -אישור שלב ב'  תכנון,  - אישור שלב א'
 מכוני ההתעדה ארבעתהצגת , מהו –ירוק 

 אדר' ליאור אילון 

 
 מרצים תכני ההרצאה שם ההרצאה שעות 3מפגש 

יתקיים 

ביה"ס ב

ללימודי 

הסביבה 

על שם 

 פורטר

21.5.17 

סעיפי התקן שבאחריות הקבלן, סעיפים שבאחריות  - 5281יישום תקן  15:50 – 15:00
 המתכנן. 

 בעיות מרכזיות בתקן בהקשר של קבלנים -
 צ'ק ליסט -

 אדר' ליאור אילון 

   הפסקה 16:00 – 15:50

אדר' רוני דניאל,  וטווחי החזר השקעהעלויות, תועלות,  היבטים כלכליים 16:50 – 16:00

  המועצה לבנייה ירוקה

מקרה  -סיור בפורטר  17:50 – 16:50

 מבחן

  חן ניראדר'  יזם וקבלן מבצע

   סיכום ומשוב 18:00 – 17:50

 .** ייתכנו שינויים בתכנית הקורס


