
מפגש עדכון והיכרות עם הגרסה החדשה           
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 רקע ומטרות

 ?איפה ומתי

 

 ?מה נלמד

 

 ?למי מיועד המפגש

 .החזר כלשהו מעבר לעלות הקורס/ לא תהיה החברה זכאית לכל סכום , בכל מקרה. ביטול מועד הפתיחה מותנה בשיקול דעתו הבלעדי של מרכז הדרכה / שינוי 
יום מיום העסקה ובתנאי שנותרו   14הודעה על ביטול וזכאות להחזר כספי מלא תתקבל בפקס תוך . 14.12.10-פ התקנות החדשות  שנכנסו לתוקף ב"מדיניות ביטול ע

 .ימים עד למועד פתיחת הקורס 7-למעלה מ 

יועצי  , מנהלי פרויקטים, מתכננים, מהנדסים, אדריכלים

,  פעילי תקינה, יזמים וקבלנים, מלווי בניה ירוקה, סביבה

מרצים בתחום וכל מי  , פעילים בתחום מדיניות הבניה הירוקה

 .שהנושא מעניין אותו

 

,  של מחזיקי העניין השונים בשוק הבניה הירוקה"( הרביזיה)"לאור הביקוש הרב והציפייה לצאת הגרסה החדשה 

  5281י "ת)מפגש בנושא הגרסה החדשה של תקן הבניה הירוקה , מקיים מרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי

 ((.בניה ירוקה)בנייה בת קיימה 

השיפורים והתוספות של הגרסה שתלווה אותנו  , מטרת המפגש להעניק הצצה ראשונה למאפיינים החדשים

 .בשנים הקרובות
 

 ייעודי הבניין –מבנה חדש לתקן  •

 הוראות כלליות חדשות –כללים חדשים לבחינת מבנים  •

 שיפורים בניקוד ותנאי סף •

 הבהרות ושיפורי ניסוח •

 ההנחיות החדשות לחימום וקירור פאסיביים ומיקרו אקלים •

 פרשנויות חדשות בגרסאות קיימות – בונוס •

 

 :יובילו את המפגש

אגף איכות  , מנהל תחום בניה ירוקה -יהונתן אלעזר

 .מכון התקנים הישראלי, והסמכה

,  בודק בניה ירוקה מטעם מכון התקנים הישראלי –יקיר למדן

 .ומהיועצים לכתיבת הרביזיה לתקן

מחבר מסמך  , מרצה בתחום הבניה הירוקה -ברק פלמן

הנחיות להערכת תפקוד מערכות פאסיביות לחימום וקירור  

 .מבנים

 ,ו"תשעה באלול "כ, רביעינפגשים ביום 
 16:30-08:30בין השעות   28.09.16 –ה  

 ,  במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי

 .תל אביב, 42רחוב חיים לבנון 

 

 התכנסות ורישום 09:00-08:30
מכון  , אגף איכות והסמכה, מנהל תחום בניה ירוקה, יהונתן אלעזר' אדר –פתיחה  09:30-09:00

 .התקנים הישראלי
 יהונתן אלעזר' אדר – 5281י "ת, תקן בניה ירוקה – 2016גרסת  12:15-09:30

 הפסקה 13:00-12:15
מחבר מסמך הנחיות להערכת תפקוד , פלמןברק ' אדר –הנחיות לתכנון פאסיבי  14:30-13:00

 .מערכות פאסיביות לחימום וקירור מבנים
,  בודק בניה ירוקה מטעם מכון התקנים הישראלי, יקיר למדן' אדר –פרשנויות  16:30-14:30

 .ומהיועצים לכתיבת הרביזיה לתקן

 

 

 

 

 

 סדר יום



 .החזר כלשהו מעבר לעלות הקורס/ לא תהיה החברה זכאית לכל סכום , בכל מקרה. ביטול מועד הפתיחה מותנה בשיקול דעתו הבלעדי של מרכז הדרכה / שינוי 

יום מיום העסקה ובתנאי שנותרו   14הודעה על ביטול וזכאות להחזר כספי מלא תתקבל בפקס תוך . 14.12.10-פ התקנות החדשות  שנכנסו לתוקף ב"מדיניות ביטול ע

 .ימים עד למועד פתיחת הקורס 7-למעלה מ 

 :ט ו פ ס     ה ת ח י י ב ו ת      ו ה ר ש מ ה 

 מפגש עדכון והיכרות עם הגרסה החדשה         

 ( 5281י "ת)של תקן בניה ירוקה        

 16:30-08:30, 28.09.2016, ו"תשעה באלול "כ, רביעיביום פתיחה 
  

 .  הינם שדות חובה* כל השדות המופיעים ב 

ל "או לדוא, 03-6465327: יש למלא את הפרטים בכתב יד ברור וקריא  ולשלוח לפקס

 @sii.org.il2training   . 

 .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₪   450:  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

 17:00-08:00ה בין השעות -א: מרכז ההדרכה של מכון התקנים עומד לרשותך בימים

 03-6465327: פקס  03-6465085: טל רב קווי

 sii.org.il2training@ : ל"דואwww.sii.org.il  : אתר האינטרנט
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