
 ?איפה ומתי ?מה נלמד

 ?למי מיועד הקורס

 רקע ומטרות

 מרצה הקורס

 25.07.17, ז"באב תשע' ב,שלישיביום נפגשים 

 20:30-16:30: בין השעות

 
 ('כולל סיורים בימי ו)אחת לשבוע מפגשים 10 : הקורסמתכונת 

, 05.09, 15.08, 08.08, 01.08, 25.07: בתאריכים

 .ועוד יומיים סיורים בחוץ 19.09, 12.09
 

 ,  במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי

 .תל אביב, 42רחוב חיים לבנון 

הכרות עם : מושגי היסוד לתחום פסולת הבניין כולל•

השוואה בין המצב בישראל  , תקינה וחקיקה, חומרים
 . למצב במדינות העולם ועוד

הדילמות והאתגרים העומדים בפני תחום הריסת  •
 .  הטמנת החומרים באתרים מורשים, המבנים

כיצד לבצע תכנון   -מתכנון לביצוע: ההיבט הביצועי•

פרויקט הריסה וכיצד להכין תכנית עבודה תוך  

 .בפועלהתייחסות לביצוע ההריסה 

 .בנייןהתועלת הכלכלית בביצוע מחזור פסולת הבנת •

היערכות והתנהלות בשטח כולל  : באתרבטיחות •

 .הסיכוןהכרת גורמי 

תוצרי )החשיבות בשימוש באגרגטים ממוחזרים הבנת •
 (. המחזור של פסולת הבניין

ממוני איכות  , רישוי ופיקוח ברשויות מקומיות

קבלנים ומנהלי עבודה בתחום ההריסות  , סביבה

עבודה ובעלי אתרי  /מנהלי פרויקט, והשיפוצים

 .אדריכלים ומהנדסי תשתית ובניה, הטמנה ומחזור

 

הקורס תינתן תעודה מטעם מכון התקנים לבוגרי 

המשרד להגנת הסביבה והתאחדות , הישראלי

 .התעשיינים

 

ימי כשירות לממונה בטיחות   2 -הקורס מוכר כ

 מטעם המפקח על העבודה  

 
  

יזמית   - עדי מגר - יועצת אקדמית ומנהלת הקורס

בארץ   דיספלינאריים-ומובילה פרויקטים מולטי

 .ובעולם
 

יועצת    -יפת מאירוביץיפעת  -מרכזת מקצועית 

יו״ר פורום חברות מחזור   .שנה 18 סביבתית מזה

 .פסולת הבניין בישראל

 מיליון טון   7.5-המוערכת בכ, בכל שנה נוצרת בישראל כמות עצומה של פסולת בניין ועודפי עפר
 .אשר מרביתם מכילים שיעור ניכר של פסולת בנייה( מיליון עודפי עפר וחפירה 3-מיליון פסולת בנין ו 4.5)

 .  פסולת בניין הנה אחד מהמפגעים הסביבתיים הקשים במדינת ישראל
 .  חלק לא מבוטל מפסולת זו מגיע לשטחים הפתוחים של מדינתנו ואזורי טבע ייחודיים נפגעים אנושות

לכן הוחלט בתמיכתם של המשרד להגנת הסביבה והתאחדות בוני הארץ לקיים קורס מקצועי בנושא הריסות הטמנה  
 .ומחזור פסולת בניין להקניית ידע בתחום

  
 מטרות הקורס

הקניית ידע ומיומנויות בתחום הטיפול בפסולת הבניין ולקבל את הידע הדרוש על מנת לעמוד בדרישות המשרד  
 . להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה
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 בפסולתממונה תהליך טיפול קורס 

 הטמנה ומחזור, הריסות בנייה
25.07.2017 
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הנחה ברישום לקורס לחברי התאחדות קבלני   10%
 .השיפוצים ולרשויות המקומיות

  
העומדים בכללי  , ועובדיהם" התאחדות בוני הארץ"חברי 

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה  "הזכאות מטעם 

יכולים לקבל השתתפות במימון הקורס של עד " בישראל

לצורך בדיקת הזכאות יש להגיש בקשה  . מעלותו 75%

באמצעות הטופס הממוחשב אותו ניתן למצוא באתר  
בעמוד  ) www.hakeren.co.il :האינטרנט שכתובתו

מנהל , לכל סיוע ניתן לפנות למיקי". הכשרות מקצועיות"
 .052-3805454ההדרכה בקרן בטלפון 

mailto:training2@sii.org.il
mailto:training2@sii.org.il
mailto:training2@sii.org.il
http://www.sii.org.il/


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 sii.org.il 2training@: 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 sii.org.il 2training@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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 מדיניות ביטול הרשמה

בכפוף להנחיות מרכז  , ישראלי –הנחה ברכישת תקן  50%לקוחות מרכז ההדרכה זכאים ל 

 המידע של מכון התקנים הישראלי

 בפסולתממונה תהליך טיפול קורס  

 ומחזורהטמנה , הריסות בנייה  
  25.07.2017 

ין
ני
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