
 

 

 

 

 

 

 תוכן ההרצאה מרצה ושם ההרצאה תאריך

 סביבתיגם  –גם ירוק  11.2.11

מומחית , לימור אלוף

 קיימות

 

 וכיצד , אתגרים, עקרונות -?מהי קיימות

 .ההם מתבטאים בסביבה הבנוי

 ניתוח הסביבה  –הסביבה הבית ספרית

 .הבנויה על פי עקרונות הקיימות

  יצירת ארגז -קווים לפיתוח חזון אישי

 .הכלים להובלת שינוי בסביבה הבנוי

 גם חברתי –גם ירוק  11.2.11

מנהלת פאב  ,רויטל נדיב

, לאב חולון ודנה שוימר

מעצבת פנים ומדריכה 

 בכירה בפאבלאב ישראל

 

FABLAB  והמהפכה התעשייתית 

, פתוח עיצוב בקוד, עקרונות –השלישית 

 .פרויקטים נבחרים מהארץ ומהעולם

  –אחריות חברתית וסביבתית 

פרוייקטים בעיצוב  -העיצוב כמנוף חברתי

 , בסיכון)מיוחדות בשיתוף עם קהילות 

מעצבים רב  יחד עם (צרכים מיוחדים ועוד

 ..(.מוצר ועוד, אופנה, פנים)תחומיים 

תוכנה בקוד  - sketch a chair -התנסות

 התנסות . פתוח ליצירת ריהוט מודולרי

 .אישי והכנה לחיתוך לייזרבעיצוב מוצר 

  גם חינוכי –גם ירוק  21.2.11

 , צמרת הראל כנות

מעצבת וחוקרת בתחום 

 הארכיטקטורה והחינוך

 

 בשיתוף  -הובלת שינוי במרחב הבנוי

 , מורים, תלמידים)מחזיקי העניין 

 .יו אמיליה'בהשראת שיטת רג( קהילה

 .של תהליכים דומים מקרי מבחן

 ותחילת גיבוש פרויקטחלוקה לקבוצות 

 תוכן ההרצאה מרצה ושם ההרצאה תאריך

 גם אכיל -גם ירוק 11.3.11

 , רויטל שושני

 אדריכלית נוף

 , פיתוח שטח -אדריכלות נוף מקיימת

 .שימוש חוזר במים וטיפול מקיים באתר

 ?כיצד יוצרים גינות אכילות

 גם בריא –גם ירוק  11.3.11

  אדריכלית, היידי ארד

IAQ- Indoor air quality , אוורור 

 .פאסיבי ואקטיבי

 ?תסמונת הבניין החולהמהי 

 -שילוב צמחייה בסביבת הפנים

 צמחייה , קירות ירוקים, גגות ירוקים

 .פאטיו ועוד, מטהרת

 גם בנוי –גם ירוק  21.3.11

ר נעם ''אדריכל ד

ס "מרצה בביה ,אוסטרליץ

ללימודי סביבה  פורטר

ש "ס לאדריכלות ע"ובביה

 א"ת' עזריאלי באונ

 סביבות חינוך  -בניינים כמקור השראה

 נקודת המפגש בין . ובניינים מלמדים

 .חינוך ועיצוב המרחב הבנוי, פילוסופיה

 מקרי מבחן מהארץ ומהעולם

 גם מעשי –גם ירוק  22.4.11

 , צמרת הראל כנות

מעצבת וחוקרת בתחום 

 הארכיטקטורה והחינוך

 .ביקור בפרויקטים וייעוץ -במהלך היום

 של הקבוצה  הצגת פרויקטים -במפגש

התלבטויות והתייעצות , לימוד עמיתיםל

 .קבוצתית

  גם צבעוני –גם ירוק  13.1.11

  אדריכלית, ניבה יחיאב

 

 .בתחושת הרווחה במבנים -תפקיד הצבע

 .בסביבות לימוד -שימוש בצבע

 .התנסותית בצבע –סדנה מעשית

  גם חומרי -גם ירוק 1.11..2

  מעצב מוצר, דוד ספקטר

 

 , שינוי, עיבוד, כרייה ?חומר ירוקמהו 

 .תהליכי ייצור

 , התווייה ותקינה של חומרים ירוקים

 .יתרונות וכללי אצבע

 .סדנה מעשית

רונה שפירא וצמרת הראל  21.1.11

 כנות

 ,הצגת הפרויקטים

 .תעודות ומשוביםקבלת , סיכום הקורס

 ...סוף הקורס הוא רק ההתחלה
 

 .ייתכנו שינויים בסדר ובמועדי ההרצאות בהתאמה לזמינות המרצים* 

 . לעדכונים תינתן הנחיה לכניסה לאתר של המועצה הישראלית לבניה ירוקה** 

 . ועמידה בפרויקט הסיכום %.1קבלת התעודה מותנית בהשתתפות של *** 

 המשרד להגנת הסביבה, מטעם המועצה הישראלית לבניה ירוקה התעודה**** 

 .אילות –והיחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת         

 


