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  אגף איכות והסמכה
 משולב - קורס מלווה בנייה ירוקה

  (ציבור בנייני+ מגורים  בנייני) 
 

 ה ירוקהיבשיתוף המועצה הישראלית לבני הישראלי מכון התקנים
 62-23:62:.1, .20.11.1, בחשוון' א, נפגשים ביום רביעי
 .אחת לשבועמפגשים  7

 תל אביב, 24ן חיים לבנורחוב , במכון התקנים הישראליבמרכז ההדרכה הקורס יתקיים 
 

 הקורס יתייחס לחידושים והעדכונים בתקן 
 

 רקע כללי
היו מעורבים  ובעבר לאחרונה עדכון מקיף ש, לאמצו 51במיוחד בעקבות החלטת פורום ה , התקן לבניה ירוקה שהפך לנפוץ

ברמת והן ( סח מאוחדבמעבר לנו)במבנה התקן , לידי ביטוי הן בתכנים המקצועייםובא עשרות אנשי מקצוע מתחומים שונים 
כל אלה באופן שתואם את הפרקטיקה המקומית ותוך יישום הלקחים שנצברו במהלך העשור . הניקודבתהליך הגמישות 

 .האחרון תוך תשומת לב מיוחדת להזדמנויות והאתגרים בקידום הבניה הירוקה בשוק המקומי
י מאפייני התקן הישראלי לבניה ירוקה במהדורתו הקורס מתמקד בהבניית הידע הדרוש לצורך ליווי הסמכת מבנה על פ

הגישה הפדגוגית של הקורס משלבת ידע תיאורטי בסיסי הנדרש על מנת להבין את העקרונות (. לאחר הרביזיה)הנוכחית 
ידע יישומי המשלב למידה מתוך תקדימים וממתודולוגיות הליווי של ,  שהנחו את כתיבת המאפיינים וחלוקת הניקוד ביניהם

מובילים בתחום וידע טכני שעוזר לחניכים להכיר לעומק את המאפיינים השונים בתקן ואת הקריטריונים שבהם על מנת ה
 .להסמיך מבנים על פיו באופן היעיל ביותר

 

 הקורסמטרות 

, םמשרדי, מגוריםבדגש על מבני , החדש 1425י תקן "הכשרת מלווים לפרויקטים בתחום הבנייה הירוקה למבני ציבור עפ
 .מבני חינוך ומבנים להתקהלות ציבורית

 

 הקורס נושאי

 .מערך ההסמכה, 1425 י"תטיסה מעל , תקנים וכלי מדידה, מבוא לבנייה ירוקה: פגש ראשוןמ .5
 .היפרק אנרג 1424י "ת: מפגש שני .4
  .מיםפרק ו קרקעפרק , אנרגיהפרק  1425י "ת: מפגש שלישי .3
 .יאות ורווחהברופרק  פרק חומרים 1425י "ת: מפגש רביעי .2
 .חדשנותפרק ו פרק תחבורה, פרק פסולת 1425י "ת: מפגש חמישי .1
 .מקרה מבחןמתודולוגיות ו, ניהול: ישישמפגש  .6
  .וסיכום הסמכהמבחן : שביעימפגש  .7
 תכנו שינויים בנושאי הקורסיי*  

  יעדהקהל 
ים בתחום הבנייה אשר ימצאו מתאימים על יועצי סביבה ובעלי מקצוע נוספ, מנהלי פרויקטים, מתכננים, מהנדסים, אדריכלים

 .ידי ועדת הקבלה
 

 של התקינה בועדות חבר ,הישראלי התקנים במכון ירוקה בניה תחום מנהל, אלעזר יהונתן אדריכל - התוכנית מנהל

 .הסביבה להגנת במשרד ירוקה בניה ממונה לשעבר  .התקן
 

 בלונדון AA-מ קיימא-בת סביבתית באדריכלות מאסטר תואר עלוב הטכניון בוגר, אדריכל יונתן נתניאן  - מרכז מקצועי

 מתיאוריה האקלימיים הרעיונות בתרגום המתמחה ,studioADAPT – סביבה מודע אדריכלי לתכנון סטודיו בעל; בהצטיינות

 ותאקדמי במסגרות מרצה, באופטימיזציה של מעטפות בניין מורכבות, במחקר יונתן עוסק, אלו על נוסף. לפרקטיקה

 בנושא לאדריכלים סדנאות ומעביר (הוראה ועמית מרצה) בטכניון לאדריכלות גמר פרויקט מנחה, ובעולם בישראל ומקצועיות

 קיימא-בר סביבתי ותכנון חכמות בניין מעטפות
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 משולב - קורס מלווה בנייה ירוקה
  (ציבור בנייני+ מגורים  בנייני) 

 
 ה ירוקהיבשיתוף המועצה הישראלית לבניהישראלי  מכון התקנים

 62-23:62:.1, .20.11.1, בחשוון' א, נפגשים ביום רביעי
 .אחת לשבועמפגשים  7

 תל אביב, 24רחוב חיים לבנון , הקורס יתקיים במרכז ההדרכה במכון התקנים הישראלי
 

 
 . הינם שדות חובה* כל השדות המופיעים ב 

ל "או לדוא, 03-6465327: וקריא  ולשלוח לפקסיש למלא את הפרטים בכתב יד ברור 
 training2@sii.org.il  . 

  .www.sii.org.ilניתן להירשם גם באתר האינטרנט   !אנא ודאו את הגעת הטופס
   
 ____________________________  : שם פרטי ומשפחה*
 _______________________________________: ז.ת*
 _______________________________________: נייד*
 _______________________________________: נייח*
  _________________________________: ארגון/מפעל *
 _____________________________________ : ל "דוא*
 __ ___________________________________כתובת *

 __________________________________                          : פ .ח/ מ .ע* 
 

 מ "לא כולל מע₪   0322:  עלות למשתתף
 

 :                                                         אופן התשלום
 ______________________  : חתימה וחותמת החברה*

                                           
  (חובה לציין אמצעי תשלום)

 מכון התקנים הישראלי"לפקודת  המחאה"  
 כספים/ י מנהל רכש "לטופס התחייבות וההרשמה חתומה עיש לצרף : הזמנת רכש  
 כרטיס' מס כרטיס אשראי :__________/___________/__________/                      ___________ 

 ____  /_____: בתוקף עד
 __________________________ : ז.ת______________________ : שם בעל הכרטיס

  ____________________________: נייח______________________________:נייד
  

  .חניה בתשלום במקום
  10:22-23:22ה בין השעות -א: מרכז ההדרכה של מכון התקנים עומד לרשותך בימים

  0.6600.-26: פקס  0.6236.-26: יטל רב קוו
 training2@sii.org.il : ל"דואwww.sii.org.il  : אתר האינטרנט
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