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:עיקרי הקורס

רקע ומטרות

סגל ההוראה בקורס

08:00-17:00' ה-'מרכז ההדרכה עומד לרשותכם בימים א: לפרטים והרשמה
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מ"מעלא כולל ₪ 3000: עלות למשתתף

.כיבוד וארוחת צהריים חמה ומלאה, חומרי עזר,  חומרי לימוד:מחיר הקורס כולל

נפתח במכון התקנים  , לאור הביקוש בשוק הבניה לידע וכלים יישומיים בנושא בידוד ומעטפות מבנה

לניהול וביצוע  , בקורס נכשיר בעלי מקצוע בתחומי הבנייה. SIDבשיתוף עם , הישראלי קורס מקצועי חדש

התרמי והאקוסטי של מבנים בשיטות  התפקוד יינתנו כלים ושיטות לשיפור . הבידודבתחום פרויקטים 

.  ומתועשותמתקדמות

בניה בשלד פלדה דקת  , פתרונות גמר לגבס, אקוסטיקה פרקטית, בקורס יילמדו טכנולוגיות בידוד חדשניות

.  חיפויים קשיחים ועוד, מעטפות בטון טרומיות, דופן

.  בתחום הבניה נדרשים להכיר וליישםמתכנן ומבצע חשיפה לתקנים שכל כולל הקורס 

,ביצועקבלני.בישראלהבניהבתחוםמקצועבעלי

,בנייןמהנדסי,אדריכלים,פרויקטיםמנהלי,מפקחים

להרחיבהמעונייניםוכלהבינויבתחוםרשויותעובדי

מתועשותבנייהוטכנולוגיותהבידודבתחוםידיעותיהם

.בתחוםרלוונטייםתקניםולהכיר

למסיימי הקורס בהצלחה תוענק תעודה  מטעם מכון  

וירוקההתקנים הישראלי והמרכז לבנייה מתקדמת 

המרצים הם מתכננים ויועצים מקצועיים מהפרקטיקה  

של התכנון והבנייה בשילוב עם מומחי מכון התקנים  

.  הישראלי בתחומים הרלוונטיים

רבניסיוןבעל,אוסטרליץנעםאדריכל'דר:אקדמיניהול

מתקדמתלבנייהמרכז"האתומנהלובניהבתכנון

והדרכהיעוץ,בהדגמההשארביןהעוסק"וירוקה

.ויעילותמהירותחדשניותבטכנולוגיות

MSCלנלאילתאדריכלית:הקורסוניהולליווי

28.11.17, ח"תשעכסלו ' י, נפגשים ביום שלישי

ההדרכה של מכון  במרכז , 16:00–09:00: השעותבין 

.תל אביב, 42רחוב חיים לבנון , התקנים הישראלי

.שעות אקדמיות46, מפגשים5: מתכונת הקורס

26.12, 14.12, 12.12, 05.12, 28.11:בתאריכים

מפגשים יתקיימו במרכז לבנייה מתקדמת וירוקה  2

.בתנובות

מעטפתשלוביצועלתכנוןמתקדמותגישותעםהיכרות

עלבדגשבנייהשיטותלמגווןיתייחסהקורס.מבנים

לשיפורמעשיותאפשרויותויציגמתועשותשיטות

.אלושיטותעבורבתקניםועמידהמבנהתכונות

שלהתרמיהתפקוד:הםבקורסמרכזייםנושאים

מהירותשלדטכנולוגיות,המעטפתואוורורהמבנה

נוחות,אקוסטיקה)לדייריםחייםאיכותשיפור,ומדויקות

.(ירוקיםבחומריםושימושתרמית

.  הקורס יכלול תרגול מעשי ותרגיל מסכם בסופו

קורס שיטות בידוד  

מתקדמתובנייה 
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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 training2@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 training2@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
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