
:מפגש בנושא

מחשבות על קיימות ועבודתו של היועץ לבנייה ירוקה

, בריאה יותר, בנייה ירוקה הינה חסכונית יותר. הבנייה הירוקה הפכה לסטנדרט של איכות בענף הבנייה
.  מתחשבת בסביבה ובמרחב ובסופו של דבר מגדילה את איכות החיים של התושבים הנהנים ממנה

ובכך הפך , לאמצו15-הפך לנפוץ בישראל בעקבות החלטת פורום ה5281–במקביל תקן הבנייה ישראלי 
. למחייב חלקים בערים המרכזיות בישראל

לתקן ולעבודתו של היועץ לבנייה ירוקה וכיצד הם קשורים ביניהם  , בואו לשמוע ולהבין מה בין קיימות
חייבים  , להבין את פרקטיקת העבודה של היועץ וכדי שהיועץ יעשה את עבודתו נאמנהעז בכדי בקשר 

.כולנוהמשמעויות השונות ה וכיצד היא נוגעת לחיי , להסתכל עליה דרך הפריזמה הרחבה של קיימות

ירוקהתכנון וייעוץ בנייה , מיכל ויטל ברון–משבר האקלים תוך מבט למזרח התיכון

 מכון התקנים, אחראית תחום בנייה ירוקה, לירון זקס' אדר–משמעויות ופרקטיקה –5281–הבנייה הישראלי תקן.

 רכזת קורס מלווה בנייה ירוקה, נירית עמיר' אדר–עבודתו של היועץ.

:נושאי המפגש

א"ת, במכון התקנים10:00-14:00: בין השעות, 11.07.2019–' הנפגשים ביום 
03-6465085: לפרטים ולהרשמה חייגו עכשיו



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□

______________:ז.ת_________הכרטיסבגבספרות3___________________:הכרטיסבעלשם

:החברהוחותמתחתימה*_________________________:הערות

.מטההמופיעההרשמהביטולמדיניותאתקראתיכית/מאשראנילעילבחתימתי*

.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 2ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות ,מיום הרישום בפועל ,שאינם ימי מנוחה ,ימים 14יום עיון שיתבצע בתוך/בגין ביטול השתתפות בקורס•

 ,בניכוי דמי ביטול כחוק ,יום עיון/יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס-יום עיון/קודם למועד תחילת הקורס,שאינם ימי מנוחה
.הנמוך מבניהם ,₪ 100מדמי ההשתתפות או 5%בשיעור של,דהיינו

מספר  ,ועליה מצוינים שם ,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   ,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

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

ם 
שו

רי
ס 

פ
מ"מעלא כולל ₪ 50: עלות למשתתףטו

11/07/2019

על קיימות ועבודתו של היועץ לבנייה ירוקהמחשבות 
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