
 

 

  קורס יסודות הבנייה הירוקה

 ועצה הישראלית לבנייה ירוקה בית הממ

 

וכאלו המעוניינים להכיר את תחום  אנשי מקצוע מכל תחומי הבנייה קהל יעד:

 הבנייה הירוקה ולהבינו באופן רוחבי.

 

 15:00-19:00 בשעות מפגשים ארבעה  הקורס:ומיקום אורך 

 , תל אביב5הקורס יתקיים במכללת דעת, בן אביגדור                                    

 

 : מטרת קורס יסודות הבנייה הירוקה

 להנגיש בקורס קצר וממוקד את תחום הבנייה הירוקה

לאנשי מקצוע מכל תחומי הבנייה והתחומים הנושקים והתומכים, להכיר את 

 המושגים הבסיסיים 

 ולהבין לעומק את העקרונות העומדים מאחורי התיאוריות השונות. 

 

 תפיסת הלימוד מאחורי הקורס:

 הצגת הפרקטיקות המתקדמות בכל תחום כיום  (1

 השראהמבט לעתיד בנוגע למה שאפשרי מעבר לפינה ומה מספק  (2

 הצגת מרחב נושאים שיאפשרו למשתתפים להכיר תחומים שונים (3

 בתחוםהשונים   טעימות והיכרות עם מגוון הנושאים (4

 היכרות ראשונית עם התקינה הקיימת והצפוייה בתחום (5

הצגת המשתתפים למקורות מידע ואנשי מקצוע מובילים בענף הבנייה 

 הירוקה

 

 

 

 

 

 

 



 

 :תכנית הקורס

 31/12 -מפגש ראשון  

 

 מרצים פרוט הרצאה שעות

הרצאת מבוא  15:00-15:45
 לבניה ירוקה.

עקרונות ומושגים. מהו תקן 
 ירוק? מדיניות קיימת

 אדר' רוני דניאל
 

המועצה הישראלית 
 לבנייה ירוקה

 360שכונה  15:45-16:30
 

הכרות עם כלי המדידה ומקרי 
 מבחן מקומיים וגלובליים

 

 קרן שווץ
 

 המועצה הישראלית
 לבנייה ירוקה

  הפסקה 16:30-16:45

 – 5281תקן  16:45-17:45
תקן הבנייה 

 הישראלי

 ליאור אילון 'אדר לוגיקה ושיטת עבודה
 

IQC 

 הפסקה 17:45-18:00
 

 

מה קיים  18:00-19:00
 בעולם?

חזון כללי, מקרי מבחן מעניין, 
 חדשנות בתכנון, 

 ,living buildingבנייה ירוקה 
passive house, energy plus 

building- 
, מבנים מאופסי WELLתקן 

 אנרגיה

 אדר' רוני דניאל
 

המועצה הישראלית 
 לבנייה ירוקה

 
 
 
 

 7/1 – מפגש שני
 

 מרצים פרוט הרצאה שעות

עלויות ותועלות  15:00-15:45
 הבנייה הירוקה

 רון גובזנסקי נתונים ממחקרים עדכניים
 

התייעלות  15:45-16:30
 אנרגטית

 יעל גלעדאדר'  הציבורי והפרטיהתחום 
 

 גלעד שיף אדריכלות

  הפסקה 16:30-16:45

מושגי יסוד, בעיות ופתרונות  אקוסטיקה 16:45-17:45
 נפוצים בשוק הישראלי

 וסי אלידיי
 

 יהודה יצוא יבוא

  הפסקה 17:45-18:00

תאורה טבעית, מלאכותית,  תאורה 18:00-19:00
 סנוור ועוד

 ציפי פרנק

 
 



 

 14/1 – שלישימפגש 
 

 מרצים פרוט הרצאה שעות

 עיצוב פנים מקיים  15:00-15:45
 

הקשר לבריאות, 
 רווחה ונוחות

 אדר' היידי ארד

מהו חומר ירוק?  חומרים ירוקים 15:45-16:30
 מעריסה לעריסה

 

 יאיר אנגל

  הפסקה 16:30-16:45

אדריכלות נוף  16:45-17:45
 מקיימת

יצרנות עירונית, 
עירונית חקלאות 

 וגינות קהילתיות.

 אדר' נוף רויטל שושני

  הפסקה 17:45-18:00

ועד  מהעקרונות  גגות וקירות ירוקים 18:00-19:00
 היישום בשטח

 אדר' נוף רויטל שושני

 
 

 21/1 – מפגש רביעי
 

 מרצים פרוט הרצאה שעות

ברת תחבורה  15:00-16:00
 קיימא

מכלי הרכב הפרטי 
ועד תחבורה 

הליכתיות, ציבורית, 
קישור ושבילי 

 אופניים

 יואב לרמן
 

תכנו  –חברת פלאנט 
 עירוני ותחבורתי

הפחתת אי החום  היכן הצל? 16:00-16:45
 במרחב העירוני

 מרטין וייל
 

מנכ"ל קרן ברכה 
 לשעבר

  הפסקה 16:45-17:00

אסטרטגית המים  17:00-18:00
 בשכונה

מערכות מים, 
אמצעים לחסכון 

במים, שימוש במי 
 נגר ומים אפורים

 ד"ר ירון זינגר
 

 ערים רגישות למים

 עדי מגר  פסולת בניין 18:00-18:45
 

מתכננת סביבתית 
 ויועצת בתחום המיחזור

   סיכום ומשוב 18:45-19:00

 
 
 


