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 והמתקדמת להכשרות בתחום הבנייה הירוקהקול קורא 

  עבור רשויות מקומיות במחירים מסובסדים

 2018 נובמבר' גמקצה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במסגרת המיזם המשותף של המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה

 

 !ו לחולל שינוי עבור התושבים שלהןרשויות כבר החל 40-למעלה מ

מספקות  נולההכשרות שעשרות בעלי תפקידים כבר הבינו מה עליהם לעשות כדי ליצור מרחב ציבורי הולם ואיכותי יותר.  

נתונים, עלויות ותועלות,  מקרי מבחן מוצלחים מהארץ ומהעולם, חלופות  -כלים מעשיים לעבודת הרשות ועובדיה וכוללת 

 המסייעים בעבודה היומיומית. פעולה ותכנון ושיתופי פעולה

 

 תודה על הכשרה מצוינת שתרמה לנו הרבה וקרבה עוד אנשי : גלעד אוסטרובסקי, מנהל אגף קיימות, מועצה אזורית משגב 

 תכני ההכשרה הותאמו לתחומי העניין ולצרכים שהגדרנו. יה הירוקה והפיתוח המקיים. הורגש לחלוטין שימועצה לבנ

 המרצים מקצועיים ובקיאים בתחומם.

 כיוונים."

 

 

הכשרה מוצלחת מאד, למדנו רבות, ויש פעולות רבות שהייתי רוצה לאמץ אצלנו ברשות. ": ענבל גדיש, אגף תכנון עיר, עיריית רמת גן

 –מימדית מבחינת נקודת מוצא -בתחומי העיסוק שלהם סייעו לבנות תמונת עולם רבנושאי ההרצאות היו מגוונים, הדוברים השונים 

המשתתפים היו  ברמה גבוהה. התגובות של –ולפיכך עמוקה יותר. ההרצאות היו מאירות עינים, וכולן  -תפיסתית, ניהולית וביצועית 

 ."בכללן חיוביות מאד

 

ברמה גבוהה. התגובות של המשתתפים היו  –ההרצאות היו מאירות עינים, וכולן  ולפיכך עמוקה יותר. -תפיסתית, ניהולית וביצועית 

 בכללן חיוביות מאד.

 

מעניינות ותרמו לעבודה היומיומית, העובדים נהנו מאוד מההכשרה, ההרצאות היו : "זהרה ישי, אגף הנדסה, מועצה אזורית גוש עציון

  "אני בטוחה שהם יוכלו לנצל את הידע בהמשך תכנון גוש עציון ובכלל
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 וקא בהכשרה זו?לבחור דו כדאי בכל זאתישנו מבחר רחב של הכשרות, למה ו הלו"ז צפוף

 

חיים של כולנו, החל מרמת המבנים בהם אנחנו הבנייה ירוקה ומתקדמת נועדה לשפר את איכות 

המרחבים הציבוריים, גני הילדים, בתי הספר, מקומות העבודה והמקומות בהם אנו  דרך מתגוררים

, הבנייה והפיתוח הינה רב תחומית מיסודה ועוסקת בהיבטים שונים של התכנוןה הירוקה ימבלים. הבני

 מרמת הבניין דרך השכונה ועד רמת העיר.

והן בתנאי לרווחתו  צורכי המשתמש ודואגבהן הם תכנון המתחשב  ירוקה ומתקדמתהמפתחות לבנייה 

. צריכת משאבים מושכלתמעודדת ו מתקדמותידע וטכנולוגיות מטמיעה האקלים והסביבה. כמו כן, בנייה כזו 

מצום השפעת המבנים על הסביבה על ידי שימוש בידע ובטכנולוגיות, מאזנת בין הבנייה הירוקה תורמת לצ

ערכים סביבתיים, חברתיים וכלכליים תוך התייחסות להיבטים כגון שמירה על הטבע, ניצול יעיל של הקרקע, 

חיסכון והתייעלות בנושאי אנרגיה ומים, מניעת מפגעים וזיהומים, הפחתת הנסועה הפרטית בכדי ליצור 

 .סביבה בנויה מקיימת העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולות הדורות הבאים לספק את צורכיהם

מיזם משותף בין המשרד פועל יוצא של הינו קיום הכשרות בתחום הבנייה הירוקה ברשויות לזה  קול קורא

של אנשי והעשייה ידע הלקדם את  מטרת ההכשרותהישראלית לבנייה ירוקה. להגנת הסביבה והמועצה 

    .בכל הקשור לתחומי הבנייה הירוקה מרמת הבניין ועד רמת השכונה והעיר המקומיות הרשויות

 

 בהכשרות:להיכלל בין הנושאים אשר יכולים 

  עקרונות הבנייה הירוקה 

  ומקרי מבחן סקירת מחקרים –עלויות ותועלות הבנייה הירוקה 

  הפחתת אי החום במרחב העירוני -תכנון צל 

 אסטרטגיית המים בשכונה 

 כיצד הוא עובד? - בנייה ירוקה מנגנון ההסמכה לתקן 

  הפרדה באתר ומחזור –טיפול בפסולת בניין 

  כלי מדידה לשכונות מקיימות בישראל - °360שכונה 

  תוח נופי בעירכניסתו של הטבע אל המרחב הבנוי ופי –אקולוגיית האתר 

 

 

ההרצאות בהכשרות מועברות על ידי מרצים מומחים בתחומם המגיעים הן מהשטח והן מהאקדמיה ומשלבים 

 י, מקצועי וחדשני מהארץ והעולם. נסיון וידע עדכנ

על ידי המיזם המשותף  צורה משמעותיתמסובסדת בזה הינה  קול קוראעלות ההכשרות הניתנות במסגרת 

   ה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה, הכל בכפוף לתקציב שאושר לכך.של המשרד להגנת הסביב

 כי איכות החיים של התושבים בעיר שלכם תלויה ישירות באיכות המרחב הבנוי בעיר
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 תנאי סף להגשה

 מי רשאי לגשת לקול קורא זה? 

המקומית על הרשות  ., עירייה, מועצה מקומית או איגוד עריםנה רשות מקומית, דהיינוהבקשה הי גישמ

 התנאים הבאים:בכל  המגישה לעמוד

 המקומית בשטחה של הרשות מבנים שאינם צמודי קרקע קיום. 

  בכל הכשרה -אנשי מקצוע העובדים ברשות המקומית 15השתתפות מינימאלית של 

 ד ההכשרה: של מלא, מספר נייד, דוא"ל ותפקיד ברשות.שליחת פרטי המשתתפים לפני מוע 

 קיום ההכשרה וכיבוד נלווה(מקום ראוי למתן )המקומית  על ידי הרשות ההכשרה אירוחהתחייבות ל 

 יש לציין  .קול קוראהבסיום  בטבלת עלויות ההשתתפות על ידי הרשות כמפורט תשלום דמי רצינות

על ידי המיזם המשותף של המשרד להגנת  יתתבצורה משמעושעלות ההכשרות הינה מסובסדת 

 הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה.  

 בכפוף 15-יתבקשו שאחת ההרצאות בהכשרה תהיה מטעם פורום ה 15-רשויות השייכות לפורום ה ,

 לתוכן ההכשרה.

 זה קול קוראשל במקצה א' וב'  יות שלא השתתפורשו. 

  הקישור הנ"ל באמצעותההרשמה טופס למלא את  הרשות המקומיתנציג כדי להירשם על. 

 

 מה נכלל בהגשה?

 תתבקשו למלא את הפרטים הבאים: הרשמהטופס הב

 .תתבצע התקשורת השוטפת םהרשות ואיש הקשר מול /יתאדריכלת או פרטי קשר של מהנדס/

  של בנייה ירוקה בתכנון המרחב.פירוט קצר כיצד הרשות מעוניינת לשלב אלמנטים 

 עד שלושה ימי הכשרה( מספר ימי ההכשרה הרצויים(. 

  ר הנלמד תתרום לאנשי המקצוע ברשותכיצד החשיפה לחומתיאור קצר. 

 .מכתב התחייבות מצד גורם הרשות המזמין לביצוע ההכשרה 

 

 מועד ההגשה

 

 עד הגשה קבועמועד ללא  ,זה הינו פתוח, דהיינו, כל הגשה תיבחן לגופה בזמן שהוגשה קול קורא ,

 מועד זה לא תתקבלנה הגשות. לאחר .17:00בשעה  8.20112.31 -תאריך הל

  ימי עבודה ממועד ההגשה. אישור זה מעיד אך  2יישלח מייל אישור לגוף המגיש על קבלת ההגשה תוך

 ורק על קבלת הטופס, ולא על אישור/דחיית ההצעה. 

 מועד פרסום התשובות

המשרד להגנת הסביבה ובאתר  פעם בחודש באתר שלהרשויות הזכאיות את שמות  יפרסם השיפוטצוות 

המועצה לבנייה ירוקה. הרשות המקומית תקבל הודעה רשמית ולאחריה יחל הליך מהיר של אפיון הצרכים, 

 .דיוק התכנים וקביעת משך ומועד ההכשרות
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 תהליך השיפוט

  של המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה משותף  צוות שיפוטתיקבע ע"י הרשות בחירת

  .הכוללת משקיפים בלתי תלויים וקהיר

  50% מהמשקל הנותר  50%המופיע מטה,  ההגשות יתבצע בהתאם למחוון השיפוטממשקל שיפוט

 רצינות ואיכות ההגשה.התרשמות מיתבסס על 

  דעתו שיקול לפי וזאת להיענות להצעה או להתנותה לבחור לאש הזכותשמורה   השופטים לצוות 

 .תהבלעדי

  בכל עת ולפי שיקול דעתם הבלעדי. קול קוראהשומרים את הזכות לשנות את תנאי המועצה והמשרד 

 

 מחוון השיפוט

 הסבר הקריטריון

תרום החשיפה לחומר הנלמד תההגשה מתארת באופן בהיר כיצד   לרשות תועלות יום העיון .1

 יה השונותרשות על מחלקותאנשי המקצוע בל

  שילוב אלמנטים  .2

      של בנייה ירוקה      

לשלב אלמנטים שונים של משקפת את מחוייבות הרשות  ההגשה

  המרחב  פיתוח ותפעול בנייה ירוקה בתכנון

תינתן עדיפות להגשות אשר כוללות בקשה להכשרה בת יומיים או  משך ההכשרה .3

 יותר

 30מעל  21-30 20-15 מספר משתתפים .4

 

 

 ויות השתתפות עצמית על

 השתתפות עצמית משך ההכשרה

  ₪ 1,000 הכשרה בת יום

 ₪ 3,000  הכשרה בת שלושה ימים

 

 

 30שוטף+ תנאי תשלום:

 

 

 בהצלחה!
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 טופס התחייבות לקיום הכשרה ברשות

אנו החתומים מטה מתחייבים בזאת, כי לצורך השתתפותה של הרשות __________________________  

מטעם  2018 נובמברבנייה הירוקה ברשויות כפי שפורסם בלקיום הכשרות בתחום ה קול קוראם הרשות( ב)ש

 המיזם המשותף של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה והמשרד להגנת הסביבה: 

ה , שיועבר למועצה הישראלית לבנייה ירוקה ליום הכשר ₪ 1,000הרשות תדאג  למימון ההכשרה בסכום של  .1

 וזאת בסמוך לסיום ההכשרה.

הרשות מתחייבת לקיים את ביצוע ההכשרות כפי שסוכם בינה לבין המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, במידה  .2

 ולרשות נודע שלא תוכל לקיים את אחת ההכשרות, באחריותה להודיע על כך עד חודש לפני המועד.

 

 חתימה  _____________ _______ תפקיד    ___________         ___________________ שם המגיש  __

 

 שם מהנדס/אדריכל הרשות:  _______________ תפקיד    _________________  חתימה  _____________

 

 ______________ תאריך

 

 ש פנימי בלבד. * טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד ונועד לשימו
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