
רקע ומטרות

עבר לאחרונה עדכון מקיף שבו היו  , לאמצו15במיוחד בעקבות החלטת פורום ה , ירוקה שהפך לנפוץלבנייה התקן 

במעבר לנוסח  )במבנה התקן , מעורבים עשרות אנשי מקצוע מתחומים שונים ובא לידי ביטוי הן בתכנים המקצועיים

כל אלה באופן שתואם את הפרקטיקה המקומית ותוך יישום הלקחים  . והן ברמת הגמישות בתהליך הניקוד( מאוחד

.שנצברו במהלך העשור האחרון תוך תשומת לב מיוחדת להזדמנויות והאתגרים בקידום הבניה הירוקה בשוק המקומי

ירוקה  לבנייה הקורס מתמקד בהבניית הידע הדרוש לצורך ליווי הסמכת מבנה על פי מאפייני התקן הישראלי 

הגישה הפדגוגית של הקורס משלבת ידע תיאורטי בסיסי הנדרש על מנת להבין  (. לאחר הרביזיה)במהדורתו הנוכחית 

ידע יישומי המשלב למידה מתוך תקדימים  , את העקרונות שהנחו את כתיבת המאפיינים וחלוקת הניקוד ביניהם

וממתודולוגיות הליווי של המובילים בתחום וידע טכני שעוזר לחניכים להכיר לעומק את המאפיינים השונים בתקן ואת  
.הקריטריונים שבהם על מנת להסמיך מבנים על פיו באופן היעיל ביותר

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

.  עירוניות, בנייה ירוקה, קיימות: מבואות: מפגש ראשון•

.5281י "היכרות עם מבנה ת, תקנים וכלי מדידה

.אנרגיהמשמרת בנייה : מפגש שני•

(.פסיבי)פרק אנרגיה 5281י "ת: מפגש שלישי•

(.  מערכות)פרק אנרגיה 5281י "ת: מפגש רביעי•

פרק  , פרק בריאות ורווחה5281י "ת: מפגש חמישי•

.קרקע ופרק מים

פרק תחבורה  , פרק פסולת5281י "ת: מפגש שישי•

.ופרק חדשנות

+ פרק ניהול , פרק חומרים5281י "ת: מפגש שביעי•

.מתודולוגיות ומקרה מבחן

סיכום ומבחן הסמכה  , מערך ההסמכה: מפגש שמיני•
הקורסייתכנו שינויים בנושאי *   

?איפה ומתי

16:00-08:30השעות בין , 07.03.2018, ח"באדר תשע' כ, רביעינפגשים ביום 

02.05, 25.04, 18.04, 11.04, 28.03, 21.03, 14.03, 07.03: בתאריכיםלשבוע מפגשים אחת 8: מתכונת הקורס

.תל אביב, 42חיים לבנון רחוב , במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הישראלי בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

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

לצורך בדיקת הזכאות יש להגיש בקשה באמצעות הטופס הממוחשב  . מעלותו75%לקבל השתתפות במימון הקורס של עד 

".  הכשרות מקצועיות"בעמוד  www.hakeren.co.il :אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט שכתובתו

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

ניסיון רב בעלת ,ירוקהיועצת בנייה , נעמי גלברט

במהלך השנים רכשה  . תכנון רבים ומגווניםבפרויקטי 

תכנון מבני ציבור  , למגוריםובנייה ומוניטין בתכנון ניסיון 

ירוקה מתוך תפיסה  לבנייה עוסקת בייעוץ .ושיפוץ מבנים

חברה .איכותית למשתמש וידידותית לסביבהבנייה של 

ירוקה ובין חברי הועד  לבנייה במועצה הישראלית 

.ירוקהבנייה המייסד של איגוד יועצי 

רכזת הקורס

?למי מיועד הקורס

:דרישות הסף למועמדים המיועדים להשתתף בקורס

מנהלי  , הנדסאי אדריכלות ומתכננים, מהנדסים, אדריכלים

יועצי סביבה ובעלי מקצוע נוספים בתחום  , פרויקטים

.  הבנייה אשר ימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה
.יש לצרף לטופס הרישום צילום תעודה* 

mailto:training2@sii.org.il
http://www.sii.org.il/
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2018מאי –2018מרץ 

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_____________________________    : טלפון נייח

______________________________ : 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 

.טופס ללא פרטי אשראי לא ייקלט במערכת הרישום. חובה למלא פרטי אשראי לעירבון, במידה והתשלום לא יתבצע באשראי

 03-6465327או בפקס training2@sii.org.ilיום עיון תתבצע באמצעות המייל /הודעה על ביטול השתתפות בקורס•
 ,ימים 2שביטול כאמור ייעשה לפחותובתנאי  ,מיום הרישום בפועל ,שאינם ימי מנוחה ,ימים 14יום עיון שיתבצע בתוך/בגין ביטול השתתפות בקורס•

 ,דמי ביטול כחוקבניכוי  ,יום עיון/יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס-יום עיון/למועד תחילת הקורסקודם ,מנוחהימי שאינם 
.הנמוך מבניהם ,₪ 100מדמי ההשתתפות או 5%שלבשיעור ,דהיינו

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

.ת הביטול/ז וחתימת מבקש.ת
-יום עיון בפרק זמן של פחות מ/במקרה של ביטול השתתפות בקורס• יתבצע חיוב על מלוא   ,תחילתויום עיון או לאחר /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
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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
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