
   
                                                                           

 
 

 

  

                                                             
 

  - יסודות הבנייה הירוקה             

 לבנייה חכמה, איכותית וחדשנית ברשויות המקומיות            
 15-ופורום ההמקומי מרכז השלטון  ,המועצה הישראלית לבנייה ירוקהשיתוף ב

 

 מבוא 

 

אשר ,ובריאה יותר איכותיתחדשנית,  בנייה זו - הותושבי לרשות המקומית רבות תועלות ירוקה לבנייה

. זוהי הן כתוצאה מתהליך הבנייה והן כתוצאה מהשימוש במבנהמצמצמת את הנזק של המבנה לסביבה, 

 בניין ירוק מאפשר חיסכון משמעותי בצריכת החשמל והמים.  –יעילה וחסכונית בנייה יותר 

 פריון גברתהתורמת באופן ישיר לאיכות החיים ולפריון במשק באמצעות הפחתה בתחלואה,  ירוקה בנייה

 .ועוד המבנה בתפעול חיסכון ,התחזוקה עלויות צמצום ,מבניםה ערך עליית ,עבודהה

 הליכיה בירוק בנייהבוחרות בשנים האחרונות לאמץ עקרונות של  מקומיות רשויות ויותר יותרמסיבות אלה, 

-ום הפורעיריות החברות באמנת האקלים של ים, הן בבנייה ציבורית והן בבנייה פרטית, וההעירוני התכנון

 הישראלי לבנייה ירוקה כדרישה מחייבת בהליכי תכנון ורישוי. אף אימצו את התקן 15

 

 תוך משמעויותיו כלל על הירוקה הבנייה נושא את וללמוד להכיר הזדמנותמספק  זה קורס

  .ארצייםהו עירונייםה התכנון הליכי במסגרתלהטמעת הבנייה הירוקה מגוון כלים  הדגשת

 מטרות הקורס.

 וידע בתחום הבניה הירוקה בארץ ובעולם.עמקת ההבנה במושגים, הגדרות ה 

  .הכרת שיטות העבודה והתהליכים המאפיינים את הבנייה הירוקה 

 .קבלת כלים ישימים להטמעת עקרונות הבנייה הירוקה ברשות המקומית 

  הפן המקיים –הכרת מחודשת עם התשתיות העירוניות. 

  °360הכרת הרגולציה, תקנים רלוונטיים ושכונה. 

 היעדאוכלוסיית 

  ,,שפ"ע, קיימות, אדריכלי נוף, תנועה ותשתיות  מנהל הנדסהמהנדסים, אדריכלים, אנשי תכנון,    

  .יועצי בנייה ירוקה, מעצבי פנים, קבלנים ואנשי קיימות    

 
 יעוץ וניהול אקדמי 

 .הישראלית לבנייה ירוקה המועצהבי"ס לבנייה ירוקה של  והדרכה, תפעול סמנכ"לית : טל מילס

 מתכונת הלימודים

  

 מפגשים( 4) ש"א   28    היקף השעות בקורס: 

  15:15-09:00, בין השעות אחת לשבוע  ג'ימי               יום הלימודים : 

  2021 אפרילב  20   ס: הקורפתיחת מועד  

 11.05,  04.05,  27.04,  20.04              :הקורס מועדי 

               תל אביב , מגדל חאג'ג הצפוני, 28הארבעה רח'  ,מרכז השלטון המקומי            :מקום הלימודים           

 )במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום(

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 ותעודה  חובות הקורס

              

  .לפחות 85%נוכחות של ב קבלת תעודה מותנית              

 ש"א יוכר לגמול השתלמות לעובדים בדרוג מינהלי ומח"ר כחלק  40 -קורס זה אשר הינו פחות מ

 שעות מתוך סך השעות אותן יש להגיש לגמול , בהתאם לכללי הוועדה.  80מזכאות לצבירת 

 

 שכר לימוד 

 לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(  -₪   1,450

 למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי   - ₪  1,650

   
 

  הקורס נושאי

 

   *  (5281התקן הישראלי לבנייה ירוקה )ת"י   הארצית לבנייה הירוקה *התקנה  * בנויה הסביבה ה

התקן הישראלי לבידוד   *  אנרגטיתהתייעלות עירוניות מקיימת *   *  עלויות ותועלות הבנייה הירוקה

   *   תחבורה בת קיימא  *   תאורה טבעית ומלאכותית  *  אקוסטיקה  *  (1045תרמי של מבנים )ת"י 

קירות   *  אדריכלות נוף מקיימת  *  חומרים ירוקים *עיצוב פנים מקיים   *  צל והצללה  *  360שכונה 

בנייה   *   תחבורה ציבורית  * ניהול נגר עילי   *  הליכות  *  אסטרטגיית המים בשכונה  *  וגגות ירוקים

 פסולת בנייה   *  מאופסת אנרגיה

 

 

 הנך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי, שבמידה         

 .6844232-03או בטל'    iditb@masham.org.il:  במייל    , חום קורסים מנהלת ת        

 

 

 

 

 הנחיות להרשמה

 אתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:כנס לילהרשמה יש לה               

www.masham.org.il 

ולאחר מכן יש    מוניציפאליים"ם מנהל ללימודי -  univercity" אתבחר/י  במסך הראשי 

  בחור את הקורס בתחום הרלוונטי להיכנס ל

 ,  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך 

                  register@masham.org.il     6844248/253-03בטל'   או 
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