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 .1כללי
בהמשך להחלטת הממשלה מס'  4303בנושא קידום בניה ירוקה והתרחבות השוק בנושא זה ,הוטל על
המשרד להגנת הסביבה להכשיר אנשי מקצוע אשר יעסקו בבחינה והתעדה של מבנים על פי תקן בניה
ירוקה ת"י .5054
הכשרה זו מתבצעת מתוך כוונה שעל ידי הגדלת מספר הגורמים המסוגלים לבחון ולאשר עמידת מבנים
בתקן בניה ירוקה ,תהליך התעדת המבנים יהיה נגיש יותר מהמצב כיום ועקב כך תגדל כמות המבנים
הנבנים בבניה ירוקה על פי התקן באופן מהימן ובהתאם לאמות בחינה אחידות ומקצועיות.
הקורס המוצע במסגרת קול קורא זה יקנה לאנשי מקצוע המעוניינים לעסוק בתחום ,את הידע וההסמכה
הראשונית הנדרשת לביצוע עבודת ההתעדה על פי תקן ת"י  .5054הקורס יעניק למשתתפים ידע מעמיק
בכל סעיפי התקן תוך שימת דגש על נקודת מבטו של הבודק :מהימנות הראיות ,איסוף הנתונים
הנדרשים ,עריכת מבדק מהימן וכיוצב'.
הקורס מיועד לאנשי מקצוע שעברו בעבר קורס מלווי בנייה ירוקה ,שיש להם ניסיון ממשי בלווי פרויקטים
של בנייה ירוקה ומעוניינים להתמחות בתחום הבחינה וההתעדה של מבנים לתקן בניה ירוקה והכל
בהתאם למפורט בתנאי הסף.
 .2מתכונת הקורס:
א .הקורס מורכב מ  5מפגשים בתאריכים  45.44.43 -5.0.0043ויתקיים ברובו בתל אביב (פרטים על
מיקום מדויק יינתנו לאחר הרישום).
ב .הקורס הינו קורס עיוני הכולל הרצאות פרונטאליות ,תרגולים וסיורי שטח.
ג .הקורס יובל על ידי אנשי מקצוע מהמשרד להגנת הסביבה בשיתוף מכון התקנים ,מכון IQC
המועצה הישראלית לבניה ירוקה וגורמים נוספים.
ד .במהלך הקורס יתכן ויהיה צורך בהגשת תרגולים.
ה .בסיומו של הקורס יתקיים מבחן מסכם.
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 .3נושאי הלימוד:
הקורס יסקור את התכנים המקצועיים הקשורים לבחינת ראיות רלוונטיות בפרקי תקן הבניה הירוקה,
ובכלל זה היבטי ביצוע מבדק מהימן והליך התעדה תקין .הקורס יתמקד בשיטות הערכה ,דגימה ואימות
של ראיות תכן וביצוע .הקורס יעסוק בין היתר גם בממשקי העבודה הנוכחיים והעתידיים בתחום הבדיקה
וההתעדה כפי שיבוצעו על ידי מוסמכי הקורס.
המשרד להגנת הסביבה שומר לעצמו את הזכות לשנות את נושאי הקורס בכל עת ,על פי שיקול דעתו
וצרכי ההליך.

 .4הרכב ומספר המועמדים לקורס:
הקורס יכלול עד  30משתתפים .במידה ומספר המועמדים יעלה על מספר המקומות תינתן עדיפות למי
שהינו בעל ניסיון ו/או השכלה בתחומי הסביבה או על פי תקופת הניסיון המרבית בעבודה מול מוסדות
תכנון ובנייה ובבדיקה ופיקוח על מיזמי בנייה מורכבים או בהתאם לשיקולים נוספים הנוגעים להרכב
הקבוצה והשיוך המקצועי.
 .5תנאי להסמכה:
השתתפות מלאה ופעילה בכל ימי הקורס ,הגשת תרגילים ועמידה בהצלחה במבחן מסכם.
 .6תנאי סף להשתתפות בקורס:
רשאי להגיש הצעה לקול קורא זה כל מי שעומד בתנאים המפורטים להלן במצטבר:
א.

בעל תעודת מלווה בניה ירוקה או בעל תואר אקדמי בתחומי הבניה הירוקה.

ב.

משמש בפועל כבודק בניה ירוקה בעת ההרשמה לקורס.
או
אדריכל/מהנדס בעל ניסיון מוכח של לפחות  3פרויקטים ( 4,000מ"ר מינ' כ"א) שסיים את כל שלבי
ההתעדה (עד קבלת אישור שלב ב ועד בכלל).
או
בעל ניסיון מוכח של לפחות  5פרויקטים ( 4,000מ"ר מינ' כ"א) שסיים את כל שלבי ההתעדה (עד
קבלת אישור שלב ב ועד בכלל)
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ג .דרישות רצויות נוספות:
 .Iזיקה מוכחת לתחום הבניה הירוקה (הכשרה  /ניסיון מקצועי  /הוראה  /זיקה ארגונית).
 .IIניסיון בליווי פרויקטים של בניה ירוקה מעבר לתנאי הסף (הגשה ,יעוץ ,בדיקה ,פיקוח וכד').
 .IIIרקע והכשרה בתחום בדיקה/בקרה ובדיקות איכות והסמכה מתחומי הבניין.
הרשמה על בסיס מקום פנוי עד למועד 40.5.43


יתרון וקדימות יינתנו לבעלי ניסיון מגוון בסעיפי הדרישות הרצויות במקרה של ריבוי נרשמים עד למועד הקובע.

 .7הגשת ההצעה:
א .שאילתות הנוגעות לקורס יתקבלו לא יאוחר מיום 30.5.43
ב .תשובות יפורסמו עד ליום .0.5.43
ג .ההצעה תוגש לא יאוחר מיום .1...8.16
ד .על ההצעה לכלול את כל המסמכים ,כמצוין להלן .בהתאם לסעיף 5
ה .יש להגיש את ההצעה לכתובת המייל הבאהitiag@sviva.gov.il :
ו .יש לוודא שהמייל הגיע בטלפון00-3553055 :
יודגש ,כי:
-

ההצעות תבחנה רק לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות.

-

בהגשת הצעה ואישור קליטתה אין משום אישור השתתפות.

-

הודעה על אישור או דחייה תועבר עד  24.8.16לכל המאוחר.

-

אין לראות בפרסום קול קורא זה משום התחייבות המשרד להגנת הסביבה לקיים את הקורס.
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 .5מסמכים אותם יש לצרף להצעה
א .הצהרה בדבר עמידה בתנאי הסף והצהרה בדבר הסכמה לכל התנאים המפורטים בקול קורא  -יש
למלא את נספח א' כנדרש.
ב .צירוף העתק של טופס רישום מקוון באתר המשרד http://tiny.cc/bodkim2016
ג .קורות חיים מעודכנים הכתובים בעברית ,ובהם פירוט מלא הכולל לעניין הכשרה וניסיון( .לא יותר מ
 3עמ' ב  ,Pdfלא יבחנו חומרים בכתב יד)
ד .תיאור בכתב ומסמכים המוכיחים עמידה בתנאי הסף (לימודים ,עיסוק ,ניסיון בתחום) – במידה וקיים.
(ב  ,PDFלא יבחנו חומרים בכתב יד)
ה .תעודות המעידות על השכלה והכשרה.
ו.

תעודות המעידות על רישום ורישוי.

ז .כל מסמך אחר ורלוונטי המעיד על קיומן של דרישות נוספות.
ח .על כל המסמכים שיש להגיש לקול הקורא (קורות החיים וההצהרה בדבר עמידה בתנאי הסף
והסכמה לתנאי קול הקורא -נספח א' ,למעט התעודות המעידות על השכלה והכשרה) להיות חתומים
על ידי המציע בר"ת( .ב  ,PDFלא יבחנו חומרים בכתב יד)
ט .כל החומר יוגש בצורה דיגיטלית.
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נספח א'  -הצהרת המציע בעמידה בתנאי הסף והצהרת המציע כי הבין את כל האמור
בקול קורא לקורס בודקים לתקן בניה ירוקה ומסכים לנאמר בו

אני הח"מ ,לאחר שקראתי בעיון את תנאי הסף לקול קורא שבנדון ,מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:


אני מצהיר בזה כי הבנתי את כל האמור בקול קורא ,וכי התנאים המפורטים בו מקובלים עליי ללא
כל הסתייגות.



כמו כן ,אני מצהיר כי אני עומד בכל תנאי הסף כנדרש בקול קורא.



מצורפים לתצהיר זה כל החומרים הרלוונטיים הנדרשים להגשת מועמדותי לקורס.

שם משפחה

שם פרטי
כתובת:
רח'

מס'
-

טל:
דואר אלקטרוני:

_______________________

ישוב
-

; טל נייד:
@

________________________
חתימה וחותמת

תאריך
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