
:מרצה הקורס ?למי מיועד הקורס

?איפה ומתי

כשלים בבניה          למניעת קורס 
17.10.17

?מה נלמד

רקע ומטרות

,  ז"באוקטובר תשעב "כ, ביום חמישינפגשים 
17.10.2017 ,16:30–20:30

:מפגשים אחת לשבוע12מתכונת הקורס 

.05.11.17-החל מ' ובימי א, 31.10.17-עד ה' בימי ג

,  במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי

.תל אביב, 42רחוב חיים לבנון 

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

training2@sii.org.il ,www.sii.org.ilל "דוא, 03-6465327פקס, 03-6465085' טל, 69977אביב –תל 42חיים לבנון ' רח

מ"לא כולל מע₪ 2800: עלות למשתתף

ה
יי
בנ

מרבית  . ליקויי בניה היא תופעה רחבה הגורמת בכל שנה נזק של מאות מיליוני שקלים לתעשיית הבנייה בארץ

הניסיון לימד כי ניתן להרחיב את הידע ובכך למנוע  , הליקויים נגרמים כתוצאה מחוסר ידע של העוסקים במלאכה

מזמין אותך לרכוש ידע  , מכון התקנים הישראלי המופקד על האיכות וכתיבת התקנים במדינת ישראל. אותם
.על מנת למנוע את הליקויים, שיסייע לכם בביצוע עבודות בניה איכותיות, ממקור ראשון

מטרות הקורס

על מנת למנוע ליקויי בניה, בתחום הבנייןאמיתיהקניית ידע מקצועי 

כשלים בעבודות חיפוי קירות חוץ ופניםמניעת .1

בעבודות רצוףכשלים .2

החלקה.3

כשלים בבדיקות בטון  מניעת .4

איטום גגות קלים+ איטום 1752תקן .5

גבסלוחות .6

ופסיקת בתי המשפטהחקיקה .7

בטיחות אש, נגישות.8

בעבודות אינסטלציהכשלים .9

נגישות.10

מנהלי עבודה העוסקים בתחום , הנדסאים, מהנדסי ביצוע

גורמים העוסקים בשינויי תכנון עבור  , מפקחים, הבנייה

,  אנשי שירות  הבדק והתיקונים בחברות, דיירים

מהנדסים  , מהנדסים העוסקים בחוות דעת מומחה

,  מנהלי איכות, עורכי דין, ואדריכלים של חברות יזמיות
.יזמים וכל העוסקים בתחום הבנייה, פרויקטיםמנהלי 

ימי כשירות לממונה בטיחות בעבודה  6-הקורס מוכר ל
מטעם המפקח על העבודה

ראש מדור ציפוי ואיטום במכון  , פייסיקהנדסאי זוהר 
.התקנים הישראלי

ענף איכות הבניה במכון התקנים  , קובטייוסי מהנדס 
.הישראלי

ראש ענף מערכות הבניין במכון  , דניאל וינברגמהנדס 

עם מומחים נוספים ממכון  יחד , התקנים הישראלי
.התקנים ומענף הבניה

הקרן לעידוד ופיתוח ענף  "העומדים בכללי הזכאות מטעם , ועובדיהם" התאחדות בוני הארץ"חברי 

לצורך בדיקת הזכאות יש . מעלותו75%יכולים לקבל השתתפות במימון הקורס של עד " הבניה בישראל

הכשרות  "להגיש בקשה באמצעות הטופס הממוחשב אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט בעמוד 
.   :www.hakeren.co.ilשכתובתו" מקצועיות

.052-3805454מנהל ההדרכה בקרן בטלפון , סיוע ניתן לפנות למיקילכל 

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


כשלים בבניה          למניעת קורס 
17.10.17

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

!יש לוודא הגעת הטופס03-6465327: פקסאו ל training3@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

"הישראליהתקניםמכון"לפקודתהמחאה□

כספים/רכשמנהלי"עחתומהוההרשמההתחייבותלטופסמצורפת:רכשהזמנת□

____/_____:עדבתוקף__________/_________/__________/_________:כרטיס'מס:אשראיכרטיס□

_________________________:הערות______________:ז.ת___________________:הכרטיסבעלשם

:החברהוחותמתחתימה

: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 training3@sii.org.ilיום עיון תתבצע באמצעות המייל /על ביטול השתתפות בקורסהודעה •
שאינם   ,ימים 2ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות ,מיום הרישום בפועל ,שאינם ימי מנוחה ,ימים 14יום 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  ,₪ 100מדמי ההשתתפות או 5%בשיעור של

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

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

.יום עיון/עלות הקורס
.יום עיון מותנת בשיקול דעת בלעדי של מרכז ההדרכה/פתיחת הקורס•

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

training2@sii.org.il ,www.sii.org.ilל "דוא, 03-6465327פקס, 03-6465085' טל, 69977אביב –תל 42חיים לבנון ' רח

מדיניות ביטול הרשמה

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

המידע של מכון התקנים הישראלי

ה
יי
בנ

מ"לא כולל מע₪ 2800: עלות למשתתף

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

