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 12:02-21:02, 21.21.21, ותשע" כסלו' ביב, נישביום  פתיחת הקורס

 ' )כולל סיורים בימי שישי( גמפגשים אחת לשבוע בימי  22מתכונת הקורס:  
 , תל אביב21רחוב חיים לבנון 

 
 

 כללי רקע

 5.7מיליון טון ) 5.7-בכל שנה נוצרת בישראל כמות עצומה של פסולת בניין ועודפי עפר, המוערכת בכ
 .אשר מרביתם מכילים שיעור ניכר של פסולת בנייה מיליון עודפי עפר וחפירה( 3-מיליון פסולת בנין ו

  .מדינת ישראלבהקשים  מהמפגעים הסביבתיים הנה אחדפסולת בניין 
 נפגעים אנושות.  ו ואזורי טבע ייחודייםנחלק לא מובטל מפסולת זו מגיע לשטחים הפתוחים של מדינת

 מקצועי בנושא הוחלט בתמיכתם של המשרד להגנת הסביבה והתאחדות בוני הארץ לקיים קורס לכן
 בתחום. להקניית ידע הריסות הטמנה ומחזור פסולת בניין

 הקורס מטרות

הבניין ולקבל את הידע הדרוש על מנת לעמוד  בפסולתטיפול בתחום ה הקניית ידע ומיומנויות
  בדרישות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה.

 הקורס נושאי

 הכרות עם חומרים, תקינה וחקיקה, השוואה בין כולל:  פסולת הבניין לתחוםושגי היסוד מ
 . ועוד המצב בישראל למצב במדינות העולם

 דילמות והאתגרים העומדים בפני תחום הריסת המבנים, הטמנת החומרים באתרים ה
  .מורשים

 כיצד לבצע תכנון פרויקט הריסה וכיצד להכין תכנית עבודה  -הביצועי: מתכנון לביצוע טההיב
 ביצוע ההריסה בפועל.תוך התייחסות ל

 .הבנת הפן התועלתי והכלכלי והבנת המשמעות הכלכלית בביצוע מחזור פסולת בניין 
 בטיחות באתר: היערכות והתנהלות בשטח כולל הכרת גורמי הסיכון 
 אגרגטים הממוחזרים )תוצרי המחזור של פסולת הבניין(. בשימוש בחשיבות הבנת ה 

 יעד קהל

רישוי ופיקוח ברשויות מקומיות, ממונה איכות סביבה, קבלנים ומנהלי עבודה בתחום ההריסות 
 והשיפוצים, מנהלי פרויקט/עבודה ובעלי אתרי הטמנה ומחזור, אדריכלים ומהנדסי תשתית ובניה. 

 מרכזת הקורס

   .בישראל הבניין פסולת מחזור חברות פורום יו״ר .שנה 18 מזה סביבתית יועצת -יפת מאירוביץ יפעת 

 

 .לחברי התאחדות קבלני השיפוצים הנחה ברישום לקורס 22%
 

 מרכז הדרכה של מכון התקנים הישראלי 

 ה -עומד לרשותך בימים: א

 20:22-20:22  בשעות

 training2@sii.org.ilדוא"ל:  1216010-20פקס:   1216206-20טל רב קווי: 
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 טופס התחייבות והרשמה
 יהיקורס ממונה תהליך טיפול בפסולת בנ

 

 12:02-21:02, 21.21.21 יב' בכסלו תשע"ו, ,נישביום  פתיחת הקורס
 

 את הפרטיםכל השדות המופיעים ב * הינם שדות חובה. יש למלא 
 בכתב יד ברור וקריא

 
 !הפקס הגעת את ודאו אנא  03-6465327 ולשלוח לפקס:

 

 *שם פרטי ומשפחה: ________________________________  *מפעל /ארגון: ______________________  

 *נייד: _______________________* נייח: _______________________ פקס: ____________________  

 *דוא"ל : __________________________________ *כתובת _________________________________   

                        מס' לקוח:____________________* עוסק מורשה / ח.פ / ת.ז: ____________________   

 *חתימה וחותמת החברה: ______________________  

 

 "ממע כולל לא  ₪ 0222: למשתתף עלות
 אופן התשלום:                                                          

 )חובה לציין אמצעי תשלום( 

 ביום הפתיחה   מכון התקנים הישראלי"לפקודת " המחאה 

 לטופס התחייבות וההרשמה חתומה ע"י מנהל רכש / כספים: מצורפת רכש הזמנת 

 מס' כרטיס: _________/__________/_________/__________                       כרטיס אשראי 

 בתוקף עד: _____/____  

 ז: ________________ שם בעל הכרטיס: ______________________ ת.                                           

 נייד:____________________                                            

 נייח: ____________________כתובת: _____________________________                                           
 

 מרכז הדרכה של מכון התקנים הישראלי 

 ה -עומד לרשותך בימים: א

 20:22-20:22  בשעות

 training2@sii.org.ilדוא"ל:  1216010-20פקס:   1216206-20טל רב קווי: 

 www.sii.org.ilלהירשם באמצעות אתר האינטרנט:  מוזמנים

בשיקול דעתו הבלעדי של מרכז הדרכה, בכל מקרה, לא תהיה החברה זכאית לכל שינוי/ביטול מועד הפתיחה מותנה 
יום מיום  45סכום/החזר כלשהו מעבר לעלות הקורס. הודעה על ביטול וזכאות להחזר כספי מלא תתקבל בפקס תוך 

 ימים עד למועד פתיחת הקורס 5-העסקה ובתנאי שנותרו למעלה מ
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