הכשרה בתחום בניה ירוקה מתקדמת ותכנון שכונות מקיימות
איכות החיים של התושבים תלויה ישירות באיכות המרחב הבנוי
מבוא
בנייה ירוקה ומתקדמת נועדה לשפר את איכות החיים של כולנו ,החל מרמת המבנים בהם אנחנו
מתגוררים דרך המרחבים הציבוריים ,מקומות העבודה והמקומות בהם אנו מבלים .הבנייה
הירוקה הינה רב תחומית מיסודה ועוסקת בהיבטים שונים של התכנון ,הבנייה והפיתוח מרמת
הבניין דרך השכונה ועד הישוב כולו.
המפתחות לבנייה ירוקה ומתקדמת הם תכנון המתחשב הן בצורכי המשתמש ודואג לרווחתו והן
בתנאי האקלים והסביבה .בנייה כזו מטמיעה ידע וטכנולוגיות מתקדמות ומעודדת צריכת משאבים
מושכלת ,בכדי ליצור סביבה בנויה מקיימת העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולות
הדורות הבאים לספק את צורכיהם.
מטרת ההכשרה לקדם את הידע והעשייה של אנשי הרשויות בשותפות לקיימות אזורית בכל
הקשור לתחומי הבנייה הירוקה מרמת הבניין ועד רמת השכונה והישוב .כמו כן ,לייצר מפגש
מקצועי עם בעלי תפקידים בין הרשויות.
ההרצאות בהכשרות מועברות על ידי מרצים מומחים בתחומם המגיעים הן מהשטח והן
מהאקדמיה ומשלבים ניסיון וידע עדכני ,מקצועי וחדשני מהארץ והעולם.
מטרות הקורס
 היכרות עם עקרונות בניה ירוקה ותכנון בר קיימא.
 מתן כלים מעשיים לעבודת הרשות ועובדיה כולל  -נתונים ,עלויות ותועלות ,מקרי מבחן
מוצלחים מהארץ ומהעולם ,חלופות פעולה ותכנון ושיתופי פעולה המסייעים בעבודה
היומיומית.
אוכלוסיית היעד
הקורס מיועד למנכ"לים ,אגף כספים ,גזברים ,גביה ,אגף הנדסה ,פיקוח ,וועדות תכנון ובנייה,
אגף מוניציפלי ,תפעול ,מזכירי ישובים ,ועדים ,אגודות חקלאיות ,איכות סביבה ועוד.
יעוץ וניהול אקדמי
אפרת דולב – רכזת הכשרות ,המועצה הישראלית לבניה ירוקה.
מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס 33 :שעות ( 6מפגשים)
יום ב'  ,בין השעות  15:00 – 09:30מועד אחד יתקיים באופן חד פעמי
יום ההכשרה:
ביום ד'
מרכז המבקרים ,רמת הנדיב
מקום הלימודים:
מועד פתיחת הקורס 11 :בדצמבר 2017
להלן מועדי המפגשים,12.02.2018 ,31.01.2018 ,15.01.2018 ,25.12.2017 ,11.12.2017 :
26.02.2018

נושאי הקורס
מפגש :#1
מפגש :#2

מפגש :#3
מפגש :#4
מפגש :#5
מפגש :#6

מבוא לקיימות ולבניה ירוקה
מערכות מים וחיסכון במים
תכנון צל
גגות ירוקים
סוגי תאורה וזיהום אור
אחזקת מבנים ירוקים
המרחב הציבורי :מניעת מטרדים סביבתיים ,בית ספר ירוק ,פסולת בניין
עירוניות מקיימת
מודלים לעיצוב המרחב הציבורי ותב"עות ברשות
מתחמי תעשיה ירוקים
שכונה °360
סדנה מעשית
סיכום

* סילבוס מלא מצ"ב בנפרד.
נוהל הרשמה
עלות ההכשרה ₪ 240 :לקורס המלא
 ₪ 80למפגש בודד
להרשמה ותשלום

