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לפרטים והרשמה <<

אוכלוסיית היעד
אנשי תכנון, מהנדסים, אדריכלים, מנהלי שפ"ע, 

קיימות, אדריכלי נוף, תנועה ותשתיות, יועצי בנייה 
ירוקה, מעצבי פנים, קבלנים ועוד. 

יעוץ וניהול אקדמי
עינת גראור: מנהלת מחלקת הכשרות, המועצה 

הישראלית לבנייה ירוקה 

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

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

מועד פתיחת הקורס: 13 בדצמבר 2022 
מועדי הקורס: 13.12, 20.12., 27.12., 03.01
מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי, 

רח' הארבעה 28, מגדל חאג'ג הצפוני, תל אביב               
)במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום( 

•בקורס ישולבו שני מפגשים בזום

יסודות הבנייה הירוקה
לבנייה איכותית וחדשנית ברשויות המקומיות 

מטרות הקורס
הכרה והעמקת מושגים, שיטות עבודה ותהליכים המאפיינים את תחום הבנייה הירוקה.

קבלת כלים ישימים להטמעת עקרונות הבנייה הירוקה ברשות המקומית.

הכרת מחודשת עם התשתיות העירוניות, רגולציה ותקנים רלוונטיים – הפן המקיים.

שכר לימוד
1,750 ₪ לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(

1,950 ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי 
שכר הלימוד כולל  הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל 

בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15

לבנייה ירוקה תועלות רבות לרשות המקומית ותושביה - זו בנייה חדשנית, איכותית 
ובריאה יותר, המצמצמת את הנזק של המבנה לסביבה ומתאפיינת בהיותה יעילה 

וחסכונית יותר לטווח ארוך.
 החל ממרץ 2022 על פי תקן  5281 , הבנייה הירוקה נהייתה מחייבת על פי תקנות 
התכנון והבנייה  ובמקביל, ערי פורום ה-15 ,מהראשונות בארץ שאימצו את התקן, 

מטמיעות היום תנאי בנייה ירוקה מחמירים יותר מאילו שבתקנות הארציות. 
בקורס נלמד את נושא הבנייה הירוקה על כלל משמעויותיו תוך הדגשת מגוון כלים 

להטמעת הבנייה הירוקה במסגרת הליכי התכנון העירוניים והארציים. 
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במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי , 
   iditb@masham.org.il : מנהלת תחום קורסים,במייל

או בטל’ 03-6844232

נושאי הקורס

קבלת תעודה מותנית  בנוכחות של 85% לפחות. 
• קורס זה אשר הינו פחות מ- 40 ש"א יוכר לגמול 

השתלמות לעובדים בדרוג מינהלי ומח"ר כחלק מזכאות 
לצבירת 80 שעות מתוך סך השעות אותן יש להגיש לגמול, 

בהתאם לכללי הוועדה. 

חובות הקורס ותעודה

הסביבה הבנויה  * התקנה הארצית לבנייה הירוקה *  התקן הישראלי לבנייה ירוקה )ת"י 
5281(  *   עלויות ותועלות הבנייה הירוקה  *  עירוניות מקיימת * התייעלות אנרגטית  *  התקן 

הישראלי לבידוד תרמי של מבנים )ת"י 1045(  *  אקוסטיקה  *  משטר הרוחות * תאורה 
טבעית ומלאכותית   *  תחבורה בת קיימא   *   שכונה 360  *  צל והצללה  *  עיצוב פנים 

מקיים * חומרים ירוקים  *  אדריכלות נוף מקיימת  *  קירות וגגות ירוקים  *  אסטרטגיית המים 
בשכונה  *  הליכות  *  ניהול נגר עילי  *  תחבורה ציבורית   *  בנייה מאופסת אנרגיה  

* פסולת בנייה * כלכלה מעגלית

הנחיות להרשמה
לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו ל:   

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

נוהל ביטול הרשמה
ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו”אל לכתובת המייל: 

register@masham.org.il
•עד 6 ימי עבודה לפני תחילת הקורס -לא יגבה תשלום.

•החל מ-5 ימי עבודה לפני תחילת הקורס -ייגבו דמי ביטול 
בשיעור של 20% מעלות ההשתתפות בקורס.

•לאחר המפגש הראשון ולפני המפגש השני -ייגבו דמי ביטול 
בשיעור של 25% מעלות ההשתתפות בקורס. 

•לאחר המפגש השני -ייגבו דמי ביטול בשיעור של 30% 
מעלות ההשתתפות בקורס.
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