
 
 

 
 
 
 
 

 9299- קורס ניהול ופיקוח טכנולוגיות הבנייה
 ::980-::810ישי בין השעות לימי ש

 (מכללת אורט הרמלין)נתניה , 9המחקר ' רח

 

 המכללה שומרת לעצמה הזכות להחליף בין סדר ההרצאות ורשימת המרצים 

 

 רוט נושא הלימודיפ תאריך 'מס

1.  
30/12/2014 

 המפרט הכללי הבין משרדי, סקירה כללית של  חוק תכנון ובנייה

 
06/01/2015 

 לא התקיימו לימודים

2.  
13/01/2015 

 .תכונות הבטון המזוין ושיטות בנייה

3.  
20/01/2015 

 .דוגמאות לכשלים קונסטרוקטיביים. שלד הבניין על מרכיביו מהיסוד ועד הגג

4.  
27/01/2015 

  ניהול פרויקטים בבניה

5.  
03/02/2015 

 הדגמות מעשיות והרצאות העשרה מטעם תעשיות הבניה

6.  
10/02/2015 

 דיני חוזים ומסמכים  –היבטים משפטיים 

7.  

17/02/2015 

יתרונות וחסרונות של כל אחת מהן בקרה , איטום בניין סוגי  מערכות פנימיות שונות של

 על הביצוע

8.  
24/02/2015 

 1סיור מקצועי 

9.  

03/03/2015 

נקודות לתשומת לב , חיבורים, הנחה, מערכות אינסטלציה סניטארית ביתית וציבורית

 המפקח

11.  
10/03/2015 

  והתקנה באתרפיקוח על הביצוע , זכוכית במעטפת הבניין/אלמנטים של אלומיניום

 
17/03/2015 

 בחירות לכנסת ישראל -אין לימודים

11.  
24/03/2015 

 דרישות תקנים ומפרטים, שיטות בקרה ובדיקה, ריצוף וחיפוי בתוך המבנה

12.  01/04/2015 
 יום רביעי

 2סיור מקצועי 

 
07/04/2015 

 פסחחג  -אין לימודים

13.  14/04/2015 
 

 הנחיות למפקח, חשמל מתח נמוך ונמוך מאודמערכות , מערכות חשמל ביתי וציבורי

 
 יום הזיכרון ערב -אין לימודים 21/04/2015

14.  
28/04/2015 

 מחיצות גבס -מערכות פנימיות של בידוד תרמי ואקוסטי 

15.  
05/05/2015 

 הנחיות למפקח. תקרות תותב - אלמנטים מתועשים במבנה

16.  
12/05/2015 

 .למילוי הדרישות ומקום המפקח במעקב על כךאחריות הקבלן , דרישות לבטיחות באתר



 
 

 
 
 
 
 

 9299- קורס ניהול ופיקוח טכנולוגיות הבנייה
 ::980-::810ישי בין השעות לימי ש

 (מכללת אורט הרמלין)נתניה , 9המחקר ' רח

 

 המכללה שומרת לעצמה הזכות להחליף בין סדר ההרצאות ורשימת המרצים 

 

17.  
19/05/2015 

 הרצאות העשרה מטעם תעשיות הבניה

18.  
26/05/2015 

 ביטוח, ניהול לוחות זמנים

19.  
02/06/2015 

  3סיור מקצועי 

21.  
09/06/2015 

 היבטים פיננסיים בתחום הבניה

21.  
16/06/2015 

 דרישות תקנים ומפרטים, שיטות בקרה ובדיקה, שיטות ביצוע, טיח פנים וחוץ במבנה

22.  
23/06/2015 

 הנחיות למפקח-השקיה, ריצוף גן, קירות תמך, הקמת מסלעות, פיתוח שטח

23.  
30/03/2015 

 מסמכים ואחריות המפקח על תיעוד תהליך ההקמה, הרצאה מסכמת על בקרה ופיקוח

 
06/04/2015 

 חג פסח -אין לימודים

24.  
13/04/2015 

  חוות דעת מומחה בבית משפט

 
 

 . לסיורים המקצועיים תשלח הזמנה מפורטת המחייבת הרשמה* 
 .יש להגיע לסיורים עם נעליים סגורות למען בטיחותך* 
 .  הסיורים כוללים הסעה מאורגנת מנתניה ויתקיימו בשעות היום* 
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