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 והמתקדמת להכשרות בתחום הבנייה הירוקהקול קורא 

  עבור רשויות מקומיות במחירים מסובסדים

8102מקצה ב' פברואר 

 

 במסגרת המיזם המשותף של המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה

 !כבר החלו לחולל שינוי עבור התושבים שלהןמקומיות רשויות  81-למעלה מ

נו לש הההכשרעשרות בעלי תפקידים כבר הבינו מה עליהם לעשות כדי ליצור מרחב ציבורי הולם ואיכותי יותר.  

ועובדיה וכוללת נתונים, עלויות ותועלות,  מקרי מבחן המקומית מספקות כלים מעשיים לעבודת הרשות 

 המסייעים בעבודה היומיומית. מוצלחים מהארץ ומהעולם, חלופות פעולה ותכנון ושיתופי פעולה

 

"ההכשרה חיזקה את הדיאלוג בין כל הגורמים העירוניים : קיימות, עיריית כפר סבאהאלה דנון, מנהלת מחלקת 

יצד ניתן לעשות את אותה למדנו כ העוסקים בתכנון, בינוי ותחזוקה בעיר וסייעה לשפר את הסינרגיה ביניהם.

העבודה, באותם האילוצים, בצורה הוליסטית וסביבתית יותר. פגשנו אנשים מקצועיים ומעוררי השראה שחשפו 

 בפנינו זוויות חדשות ופתחו לנו את הראש להרבה כיוונים."

 

חל שינוי תודעה : "בזכות ההרצאות המצוינות נוצר כבר אימפקט אדיר... פזית שאולי, אדריכלית העיר נתיבות

 ותפיסה אצל המשתתפים, זהו מנוע אדיר ליצירת שינוי. אני נלהבת ומתרגשת מהמפגש המצוין!"

המשתתפים יצאו  -"המרצים היו טובים, מעניינים, סוחפים ויותר חשוב  :דוד שטרית, מנכ"ל עיריית יבנה

מוד השונים. אני ממליץ לכל עם ערך מוסף. ההרצאות לוו במצגות הממחישות בצורה נפלאה את נושאי הלי

 רשות לקחת חלק בסדרת הרצאות זו."
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 "היה יום מדהים!! חשוב ביותר ומרתק. תודה!" :נעה כהן אורגד, מתכננת באגף שאיפ"ה, עיריית הרצליה

 לבחור דווקא בהכשרה זו? כדאי בכל זאתיש מבחר רחב של הכשרות, למה ו צפוף לוח הזמנים

 
 התושבים בעיר שלכם תלויה ישירות באיכות המרחב הבנוי בעירכי איכות החיים של 

 
 

 בהם אנחנו מתגורריםשחיים של כולנו, החל מרמת המבנים הבנייה ירוקה ומתקדמת נועדה לשפר את איכות 

ה יבהם אנו מבלים. הבנישהמרחבים הציבוריים, גני הילדים, בתי הספר, מקומות העבודה והמקומות  דרך

מרמת הבניין דרך  ,תחומית מיסודה ועוסקת בהיבטים שונים של התכנון, הבנייה והפיתוחרב  היאהירוקה 

 השכונה ועד רמת העיר.

והן בתנאי האקלים לרווחתו  צורכי המשתמש ודואגבהן תכנון המתחשב  הוא ירוקה ומתקדמתהמפתח לבנייה 

הבנייה הירוקה תורמת . משאבים מושכלתצריכת מעודדת ו מתקדמותידע וטכנולוגיות מטמיעה והסביבה. בנייה כזו 

לצמצום השפעת המבנים על הסביבה על ידי שימוש בידע ובטכנולוגיות, מאזנת בין ערכים סביבתיים, חברתיים 

כגון שמירה על הטבע, ניצול יעיל של הקרקע, חיסכון והתייעלות בנושאי אנרגיה  ,וכלכליים תוך התייחסות להיבטים

הומים, הפחתת הנסועה הפרטית בכדי ליצור סביבה בנויה מקיימת העונה על צרכי הדור ומים, מניעת מפגעים וזי

 .הנוכחי מבלי לסכן את יכולת הדורות הבאים לספק את צורכיהם

המשרד להגנת  שלמיזם משותף  הוא המקומיות קיום הכשרות בתחום הבנייה הירוקה ברשויותלזה  קול קורא

 המקומיות של אנשי הרשויותוהעשייה ידע הלקדם את  מטרת ההכשרותהסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה. 

  .בכל הקשור לתחומי הבנייה הירוקה מרמת הבניין ועד רמת השכונה והעיר

 בהכשרות:להיכלל בין הנושאים אשר יכולים 

  עקרונות הבנייה הירוקה 

  סקירת מחקרים ומקרי מבחן –עלויות ותועלת הבנייה הירוקה 

  הפחתת אי החום במרחב העירוני -תכנון צל 

 אסטרטגיית המים בשכונה 

 כיצד הוא עובד? - בנייה ירוקה מנגנון ההסמכה לתקן 

  הפרדה באתר ומחזור –טיפול בפסולת בניין 

  כלי מדידה לשכונות מקיימות בישראל - °063שכונה 

  כניסתו של הטבע אל המרחב הבנוי ופיתוח נופי בעיר –אקולוגיית האתר 

 

סיון יידי מרצים מומחים בתחומם המגיעים הן מהשטח והן מהאקדמיה ומשלבים נבההרצאות בהכשרות מועברות 

 וידע עדכני, מקצועי וחדשני מהארץ והעולם. 

על ידי המיזם המשותף של המשרד  משמעותיתמסובסדת בצורה עלות ההכשרות הניתנות במסגרת קול קורא זה 

 כפוף לתקציב שאושר לכך.ל וה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה, הכלהגנת הסביב

  

https://www.tfaforms.com/4627675
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 תנאי סף להגשה

 מי רשאי לגשת לקול קורא זה? 

המגישה המקומית על הרשות  .רשות מקומית, דהיינו , עירייה, מועצה מקומית או איגוד ערים היאגיש הבקשה מ

 התנאים הבאים:בכל  לעמוד

  בכל הכשרה -אנשי מקצוע העובדים ברשות המקומית 51השתתפות מינימאלית של 

 קיום ההכשרה וכיבוד נלווה(מקום ראוי למתן ) ההכשרה לארח את הרשות המקומית התחייבות 

 יש  המופיעה בסוף המסמך הזה. ההשתתפות מחירבטבלת  כמפורטהמקומית, הרשות  של תשלום דמי רצינות

על ידי המיזם המשותף של המשרד להגנת הסביבה  יתתבצורה משמעולציין שעלות ההכשרות מסובסדת 

 והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה.  

  כפוף, 51-יתבקשו שאחת ההרצאות בהכשרה תהיה מטעם פורום ה 51-פורום המקומיות הנמנות עם רשויות 

 לתוכן ההכשרה.

  לפחות( עד שבועיים לפני פתיחת  03%מראש של המשתתפים באופן מקוון )הרשמה  הואתנאי לקיום ההכשרה

 ההשתלמות.

  שכתובתו: הקישור  באמצעותההרשמה טופס למלא את  הרשות המקומיתנציג כדי להירשם על 

https://www.tfaforms.com/4627675 

 

 מה נכלל בהגשה?

 תתבקשו למלא את הפרטים הבאים: הרשמטופס ההב

 .ףהשוט הקשרתבצע י םואיש הקשר מולהמקומית הרשות  /יתאדריכלת או פרטי קשר של מהנדס/

  של בנייה ירוקה בתכנון המרחב.לשלב אלמנטים  המקומיתהרשות מעוניינת פירוט קצר כיצד 

  ימי ההכשרה הרצוייםמספר. 

  החשיפה לחומר הנלמד לאנשי המקצוע ברשותתתרום כיצד תיאור קצר. 

 המזמין לביצוע ההכשרה. המקומית מכתב התחייבות מצד גורם הרשות 

 

 מועד ההגשה

 

 תאריך , עד להגשה קבועמועד ללא  ,שהוגשהזה פתוח, דהיינו, כל הגשה תיבחן לגופה בזמן  קול קורא

 מועד זה לא תתקבלנה הגשות. לאחר .50:33בשעה  80.6.8350

  ימי עבודה ממועד ההגשה. אישור זה מעיד אך  8לגוף המגיש תוך  קבלת הבקשה אישור בדואר אלקטרונייישלח

 דחיית ההצעה. או  ורק על קבלת הטופס, ולא על אישור

 מועד פרסום התשובות

פעם בחודש באתר של המשרד להגנת הסביבה ובאתר המועצה הרשויות הזכאיות את שמות  יפרסם השיפוטצוות 

לבנייה ירוקה. הרשות המקומית תקבל הודעה רשמית ולאחריה יחל הליך מהיר של אפיון הצרכים, דיוק התכנים 

 .ןומועד וקביעת משך ההכשרות

https://www.tfaforms.com/4627675
https://www.tfaforms.com/4627675
https://www.tfaforms.com/4627675
https://www.tfaforms.com/4627675


 
 

 המיזם המשותף לקידום בנייה ירוקה
 

4 

 

 תהליך השיפוט

  של המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית משותף  צוות שיפוטתיקבע ע"י המקומית הרשות בחירת

  .הכולל משקיפים בלתי תלויים לבנייה ירוקה

  50% מהמשקל הנותר יתבסס על  13%המופיע מטה,  ההגשות יתבצע בהתאם למחוון השיפוטממשקל שיפוט

 .הואיכות רצינות ההגשההתרשמות מ

  תהבלעדי דעתו שיקול לפי וזאת ,להיענות להצעה או להתנותה לבחור לא הזכותשמורה   השופטים לצוות. 

  בכל עת ולפי שיקול דעתם הבלעדי. הקול קוראהמועצה והמשרד שומרים את הזכות לשנות את תנאי 

 

 מחוון השיפוט

 הסבר הקריטריון

החשיפה לחומר ההגשה מתארת באופן בהיר כיצד   לרשות תועלת יום העיון .5

רשות על מחלקותיה אנשי המקצוע בתרום להנלמד ת

 השונות

לשלב אלמנטים משקפת את מחויבות הרשות  ההגשה של בנייה ירוקה  שילוב אלמנטים .8

  המרחב  פיתוח ותפעול שונים של בנייה ירוקה בתכנון

בקשה להכשרה תינתן עדיפות להגשות אשר כוללות  משך ההכשרה .0

 בת יומיים או יותר

 03; מעל 03-85; 83-51 מספר המשתתפים .4

אם זכו בהכשרה או בצעו הכשרה על המגישים לציין  הכשרות קודמות .1

 בעבר בתחומי בנייה ירוקה בסיוע המועצה 

 

 השתתפות עצמית מחיר 

 השתתפות עצמית משך ההכשרה

  ₪ 5,333 הכשרה בת יום

 ₪ 0,333  הכשרה בת שלושה ימים

 

 

 03שוטף+ תנאי תשלום:

 

כאשר  רשות  מותאמת השתתפות עצמית עם באורך אחרום עם המועצה לבנייה ירוקה הכשרה יאניתן לבנות בת*

ימי הכשרה ורשות אשר מגישה את הקול קורא  4קורא בפעם הראשונה זכאית לעד השהגישה את הקול מקומית 

 ימי הכשרה. 8זכאית לעד  התקיימה בה כבר הכשרהשנייה והפעם ב

 

 בהצלחה!

https://www.tfaforms.com/4627675
https://www.tfaforms.com/4627675
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טופס התחייבות לקיום הכשרה ברשות

 המקומית אנו החתומים מטה מתחייבים בזאת, כי לצורך השתתפותה של הרשות

בנייה הירוקה ברשויות __________________________  )שם הרשות( בקול קורא לקיום הכשרות בתחום ה

המשותף של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה והמשרד להגנת מטעם המיזם  8350כפי שפורסם בפברואר 

 הסביבה: 

5. הרשות המקומית תדאג  למימון ההכשרה בסכום של 5,333 ₪ ליום הכשרה, שיועבר למועצה הישראלית לבנייה 

ירוקה וזאת בסמוך לסיום ההכשרה. 

8. הרשות מתחייבת לקיים את ביצוע ההכשרות כפי שסוכם בינה לבין המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, אם נודע 

לרשות המקומית, כי לא תוכל לקיים את אחת ההכשרות, באחריותה להודיע על כך עד חודש לפני המועד. 

________חתימה  _____ _______ ___________ תפקיד שם המגיש  _____________________

תפקיד_________________  חתימה  _____________ שם מהנדס/אדריכל הרשות:  _______________ 

______________ תאריך

 * טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד ונועד לשימוש פנימי בלבד.


