
16:30-19:30: בין השעות| 04/03/2020| רביעי נפגשים ביום 

הקורסמצורף תאריכים מדויקים בסילבוס , 08/07/2020עד לתאריך מפגשים 16: מתכונת הקורס
.תל אביב, 42רחוב חיים לבנון , מכון התקנים הישראלי.  הקורס מתקיים במכללה

!  לפרטים אנא פנו לצוות מרכז ההדרכה, למתכננים מוצע קורס שונה

:בין נושאי הלימוד
| חמים הספקת מים מערכות | קרים מים הספקת | יסודות בהידראוליקה | הגדרות + מבוא למערכות שרברבות 

משאבות בחירת | משאבות תכנון חדר + פעולות משאבות עקרונות | משרד הבריאות להספקת מים דרישות 
קבועות  | מערכות סולאריות | ותיעול ביוב | ואוור נקזי שפכים מערכות | אש כיבוי מערכות | משאבות וקבלת חדר 
תברואתיות

.התקנהוהוראותהתקינהבתחוםוהןהמוצריםבתחוםהןרביםשינוייםהאחרונהבתקופהעברהאינסטלציהמערכותתחום
.השרברבותבמערכותשנתגלובתקלותריבויעקבשניומצדבמוצריםטכנולוגיתהתקדמותעקבאחדמצדבאואלושינויי

ייחודיהנוהתקניםמכוןשלהקורס,בתחוםבנעשהלהתעדכןמסודרתאפשרותסניטאריתאינסטלציהבתחוםלעוסקיםאיןכיום
.הקיימיםהצרכיםעלועונהבמשק

במערכתשוניםלפתרונותוחומריםמוצריםוהתאמתפיקוח,תכנון,תברואהמתקניבתחוםמקצועיידעהקניית:הקורסמטרות
והבניההתכנוןבתקנותהאחרונותבשניםשנעשווהעדכוניםהשינוייםעלוכן,המעשיבפןפתרונותעלדגשמתן.אינסטלציה

.(1205י"ת)הישראליםהתקניםלדרישותהתאמה.ת"ובהל

נותן את כל הידע הנדרש לעמידה במבחני ההסמכה של משרד הכלכלה  הקורס
2+3לקבלן אינסטלציה סוג 

,עבודהמנהלי,תחזוקהאנשי,אינסטלציהקבלני,מקצועאנשי,מפקחים,אדריכלים,מהנדסים,מתכננים:היעדקהל
סניטריותאינסטלציהמערכותמתכנניעםבמשותףיתקייםהקורס.טכנייםצוותיםראשי

,הישראליהתקניםבמכוןאינסטלציהמערכותתחוםמנהללשעבר,ויועץמהנדס,ויינברגדניאלשלבהובלתו
.הבנייהתקנותבתחוםהפניםלשרויועץתקינהבועדתחבר

.יבלונסקיואמנון רודשטייןגרגורי , שוורץמושיק, ישראלאילן : עוד בסגל המרצים

!מטעם מכון התקנים הישראלילבוגרי הקורס תינתן תעודה חתומה 

סניטריותאינסטלציה לקבלני מערכות קורס 



–תעודה לדוגמא 
אינסטלציה סניטריותקורס לקבלני מערכות 



08:00-17:00' ה-'מרכז ההדרכה עומד לרשותכם בימים א: לפרטים והרשמה

training2@sii.org.il ,www.sii.org.ilל "דוא, 03-6465327פקס, 03-6465085' טל, 69977אביב –תל 42חיים לבנון ' רח

קבלנילסילבוס קורס 

מערכות אינסטלציה סניטריות

שעותנושא המפגשמרצהתאריך'מס

דניאל ויינברג14.3.2020
+  מבוא למערכות שרברבות , פתיחה 

הגדרות
16:30-19:30

16:30-19:30יסודות בהידראוליקהדניאל ויינברג211.3.2020

16:30-19:30הספקת מים קרים  דניאל ויינברג318.3.2020

אמנון יבלונסקי425.3.2020
תכנון  + עקרונות פעולות משאבות 

חדר משאבות
16:30-19:30

16:30-19:30בחירת משאבות וקבלת חדר משאבותאמנון יבלונסקי51.4.2020

6
חמישיחריג יום 

23.04.2020
16:30-20:30דרישות משרד הבריאות להספקת מים  גרגורי רודשטיין

16:30-19:30מערכת הספקת מים חמיםדניאל ויינברג76.5.2020

16:30-19:30היתרים מול רשויות  אילן ישראל813.5.2020

52916:30-19:30ר "מערכות כיבוי אש מפכמושיק שוורץ920.5.2020

116:30-19:30מערכות נקזי שפכים ואיוור דניאל ויינברג1027.5.2020

216:30-19:30מערכות נקזי שפכים ואיוור דניאל ויינברג113.6.2020

116:30-19:30ביוב ותיעול דניאל ויינברג1210.6.2020

216:30-19:30ביוב ותיעול דניאל ויינברג1317.6.2020

16:30-19:30מערכות סולאריות  דניאל ויינברג1424.6.2020

דניאל ויינברג151.7.2020
קבועות  +מערכות סולאריות 

תבראותיות
16:30-19:30

16:30-19:30משוב  + מבחן מסכם דניאל ויינברג168.7.2020

יתכנו שינויים בסילבוס הקורס** 

mailto:training2@sii.org.il
http://www.sii.org.il/


.  בעמוד מרכז ההדרכהwww.sii.org.il-בכתובת, מומלץ ורצוי להירשם באמצעות אתר האינטרנט

לוודא הגעת  יש 03-6465327: או לפקסtraining2@sii.org.il: בכתב יד ברור וקריא ולשלוח למיילמ"הראו למלא את הפרטים 

!הטופס

__________________________________: ז.ת___________________________: ומשפחהשם 

_______________________________: נייד' טל___________________________    : ותפקידארגון 

________________________________      :ל"דוא_____________________________    : נייחטלפון 

______________________________ : לקוח'מס_______________________________    : כתובת

_____________________________/ פ .ח/ מ.ע

:אופן התשלום

"הישראליהתקניםמכון"לפקודתהמחאה□

כספים/רכשמנהלי"עחתומהוההרשמההתחייבותלטופסמצורפת:רכשהזמנת□

____/_____:עדבתוקף__________/_________/__________/_________:כרטיס'מס:אשראיכרטיס□

______________:ז.ת_________הכרטיסבגבספרות3___________________:הכרטיסבעלשם

:החברהוחותמתחתימה*_________________________:הערות

.  ת כי קראתי את מדיניות ביטול הרשמה המופיעה מטה/בחתימתי לעיל אני מאשר*

.הרישוםטופס ללא פרטי אשראי לא ייקלט במערכת . חובה למלא פרטי אשראי לעירבון, לא יתבצע באשראיוהתשלום במידה 

08:00-17:00' ה-'מרכז ההדרכה עומד לרשותכם בימים א: לפרטים והרשמה

training2@sii.org.il ,www.sii.org.ilל "דוא, 03-6465327פקס, 03-6465085' טל, 69977אביב –תל 42חיים לבנון ' רח

 03-6465327או בפקס training2@sii.org.ilיום עיון תתבצע באמצעות המייל /על ביטול השתתפות בקורסהודעה •
שאינם   ,ימים 2ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות ,מיום הרישום בפועל ,שאינם ימי מנוחה ,ימים 14יום עיון שיתבצע בתוך/בגין ביטול השתתפות בקורס•

 ,דהיינו ,בניכוי דמי ביטול כחוק ,יום עיון/יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס-יום עיון/קודם למועד תחילת הקורס ,ימי מנוחה
.מביניהםהנמוך  ,₪ 100מדמי ההשתתפות או 5%בשיעור של

מספר  ,שםמצוייניםועליה  ,הודעה בכתבמועד הביטול יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי מרכז ההדרכה  ,יום עיון/לעניין ביטול ההשתתפות בקורס•

.ת הביטול/וחתימת מבקש .ז.ת
-יום עיון בפרק זמן של פחות מ/במקרה של ביטול השתתפות בקורס• יתבצע חיוב על מלוא   ,יום עיון או לאחר תחילתו/ימי עבודה טרם פתיחת הקורס 2

.יום עיון/עלות הקורס
.יום עיון מותנת בשיקול דעת בלעדי של מרכז ההדרכה/פתיחת הקורס•

מדיניות ביטול הרשמה

" הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל"העומדים בכללי הזכאות מטעם , ועובדיהם" התאחדות בוני הארץ"חברי * 

לצורך בדיקת הזכאות יש להגיש בקשה באמצעות  . מעלותו75%יכולים לקבל השתתפות במימון הקורס של עד 
".  הכשרות מקצועיות"בעמוד ) www.hakeren.co.il :הטופס הממוחשב אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט שכתובתו

.052-3805454מנהל ההדרכה בקרן בטלפון , לכל סיוע ניתן לפנות למיקי

הנחה ברישום לקורס10%-זכאים ל, אשר יציגו תעודת חבר בתוקף, התאחדות קבלני השיפוציםחברי ** 

:טופס התחייבות והרשמה

סניטריותמערכות אינסטלציה לקבלני קורס 
מ"מעלא כולל 4,160₪: למשתתףעלות , 04/03/2020: פתיחהתאריך 
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