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 מקיים ועיצוב תכנון בסדנאות להשתתפות גבוהה להשכלה מוסדותל קורא קול

  ECOWEEK שבוע במסגרת העירוני במרחב

 9201 בספטמבר 6 עד 1

 

 הסביבה להגנת המשרד ירוקה, לבנייה הישראלית המועצה של פעולה שיתוף פרי זה, קורא קול

 ועיצוב תכנוןל הנוגעים בתחומים גבוהה להשכלה למוסדות מיועד ,ECOWEEK ועמותת

 חזותית, תקשורת מוצר, עיצוב ,סביבה עיצוב ,פנים עיצוב עיצוב, ,אדריכלות הפיסית: הסביבה

 בלי או )עם סטודנטים קבוצת ארגןל מתבקשים המוסדות באלו. יוצאוכ הנדסה נוף, אדריכלות

 תכנון של ייחודיות בסדנאות השתתפות לצורך אחר אופן בכל או קורס במסגרת מלווה( מנחה

  .מקיים ועיצוב

 

 ,תחווייתי ללמידה פלטפורמה מהוות ספטמברב 6 עד1-ב יתקיימו אשר ,ECOWEEK סדנאות

 במתכונת העירוני במרחב מקיים עיצוב של אמיתיים בפרויקטים ממוקדותו ומשמעותית, אינטנסיבית

 של והאישית המקצועית להתפתחותם תורמת ההשתתפות (.design-Co) צוות עבודת של

 והתחדשות שינוי מובילי ומעצבים כמתכננים ולהכשרתם הקיימות תודעת להטמעת ,הסטודנטים

  הציבורי. במרחב

 המהווים בארץ ופרטיים ציבורים וגופים מקומיות רשויות עם פעולה שיתופי תוך תקיימותמ הסדנאות

 להנעת בפועל מסייעות הן כך ומתוך מקומיים פעילים  גם ישתתפו אותבסדנ המזמינים. הגופים את

 עירונית והתחדשות (Placemaking) מקומות״ ״עשיית ,אקולוגית בנייה לטובת חדשניים תהליכים
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 פרסום חוקרות, התערבויות באמצעות הציבורי במרחב התחדשות מציעות הסדנאות .מקיימת

  .פיתוח להמשך אופרטיביים ולקחים מסקנות והפקת התהליכים תוצרי והפצת

 ECOWEEK 2019 אקוויק סדנאות

 העמותה מטרת .ECOWEEK עמותת ביוזמת העולם רחביב עריםב מתקיימות אקוויק סדנאות

 .בשטח והסביבתית החברתית הקיימות עקרונות יישום את ולקדם הסביבתית התודעה את להעצים

  1.מדינות 56-מ חברים ורשת בעולם מדינות 17-ב פעילות פיתחה העמותה

 :ויכללו בספטמבר 6 עד 1-ב יתקיימו העבודה סדנאות

 4 ואינטנסיביים רציפים עבודה ימי. 

 פרויקטים והצגת סיום ואירוע פתיחה סמינר. 

 שונים ממסלולים סטודנטים 10 עד 5 בין ישתתפו סדנה בכל. 

 התמקדות תוך (המזמין הגוף) מקומית רשות עם פעולה בשיתוף תתקיים מהסדנאות אחת כל 

 .התערבותה מוקד את יהווה אשר תהרשו בתחומי נבחר באתר

 הבאים: המרכיבים את תכלולנה אותדנהס

 סביבה(. ,שכונה ,נוף ,חוץ ,פנים ,)מבנה הנתון האתר של תחומית-רב ובחינה התבוננות 

 פעילים ,מקומיים עסקים בעלי ועם המקומיים הגורמים צוות עם עניין,-בעלי עם ושיח מפגש 

 ,ואנשיו המקום וזהות רוח ,שימושים ,היום סדר ,הצרכים הבנת לטובת – וכיו"ב תושבים ,בשכונה

  והזדמנויות. בעיות

 קיימא-בר עיצוב בהקשרי מנחים וקווים יעדים המציב למקום נטילוור ׳חזון׳ ניסוח. 

 בהקשרי וסביבתי חברתי לעיצוב החזון ברוח פעולה תוכניתו ריף/׳תסריטים׳ב/פרוגרמה פיתוח 

 .אסטרטגית וראייה הקיים המצב

 לחוץ הפנים בין חיבור :)למשל וחלל מבנה בהקשרי – מקיים ועיצוב לתכנון קונספטואלי פיתוח, 

 להדגמה ומערכות םאובייקטי עיצוב ,המקום זהות על דגש ,בשטח והמגבלות התנאים הבנת

 וכיו״ב(.

 בהתאמה טכנולוגיות שילוב אקולוגיות. ומערכות בחומרים ועיצוב תכנון עם מעשית כרותיה 

 .קיימא-ובר אקולוגי ופיתוח ירוקה בנייה לעקרונות

                                                           
 כבר התקיימו בארץ פרויקטים הציבורי. המרחב התחדשות לטובת חדשניים תהליכים מניעה ECOWEEK עמותת 1

 וספר אקוויק פרויקטי קטלוג ראו: נוספים לפרטים ועוד. שבע באר לציון, ראשון חולון, ים, בת ירושלים, יפו,-אביב תלב

 .2017 אקוויק אתר ראו כן, כמו .Sustainability for Voices 50 אקוויק:

 

 

https://issuu.com/ecoweek/docs/ecoweek_catalogue_2016
https://issuu.com/ecoweek/docs/ecoweek_the_book_part_1
http://ecoweekorg.wixsite.com/ecoweekme2017
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 ותהסדנא מבנה

 תוכן נושא הסדנא יום

 א', יום

9.1.91 

 משתתפי לכלל סמינר

 הסדנאות

 יםהיבט בחינת דרך לפרויקט והתשתית הרקע גיבוש

  לאתגרים. נטייםוורל טכנולוגיים ו/או אורטייםת

 ב', יום

9.1.92 

 ניתוח – בסדנה עבודה

 פרוגרמה ופיתוח

 פיתוח ,מקיים לעיצוב חזון ניסוח ,הרקע ניתוח

  י.עיצוב ואפיון תוכן בהקשרי מנחים וקווים פרוגרמה

  ג', יום

9.1.93 

 המשך – סדנהב עבודה

 כולל לקונספט פיתוח

 סינתזה ,עיצוביים וקונספטים פרוגרמה יתוחפ המשך

 כולל. לקונספט חלקיים תרונותפ של

 ד', יום

9.1.94 

 תכנון – סדנהב עבודה

 ועיצוב

 – חוקרת' ׳התערבות ביצוע או,/ו ועיצוב, תכנון פיתוח

 בשטח. פרוטוטייפ בחינת או

 ה', יום

9.1.95 

 הכנת – סדנהב עבודה

 מסכמת פרזנטציה

 הכנת בשטח. התערבויות או,/ו ועיצוב, תכנון פיתוח

  לפרזנטציה. ופוסטר מסכמת מצגת

 ו', יום

 9.1.96 

 כלל של מסכם אירוע

 הסדנאות

 כלל של מסכם הגשה באירוע הפרזנטציה הצגת

 הסדנאות.

 העבודה סדנת סיכום סיכום עבודת

 הסטודנטים בצוות

 ים,סרט עריכת )כולל ולפרסום לתערוכה חומר הפקת

 הרלוונטיות, לסדנאות אישי. יומן והכנת ב("וכיו קטלוג

 לקבוצת הצגה צורךל החומרים לעיבוד אפשרות ישנה

 הפרויקט. להמשך תושבים

 

 הסדנאות תוצרי

 גופיםה עם המוגדרים הפרויקטים של הגודל דריולס לאפשרויות ,ליעדים מותאמים יהיו התוצרים

 ברוח ועיצוביים אדריכליים עיונותר המציגים והדמיות סכמות רטוטים,ס מופקים לרוב .מזמיניםה

 בסדנה מפיקים זאת, מאפשרים והתנאים התקציב כאשר ,בנוסף .פיתוח להמשך והצעות קיימות

 התוצרים .חוקרת׳ כ׳התערבות 1:1 מידה בקנה בשטח יזייםפ אלמנטים יישום או יפיט פרוטו ,מודל

 בהן בערים מקיימת סביבה לעיצוב רעיונית תשתית מהוויםו בתערוכות ולתצוגה רסוםלפ מותאמים

 ובת חולון ,ירושלים סלוניקי, ,אתונה ,איסטנבול ,קרקוב ,לונדון ,רומא ,קופנהגן :הסדנאות התקיימו

 .ים
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 שתתפותה תנאי

 הסביבה ועיצוב לתכנון הנוגעים בתחומים גבוהה להשכלה מוסדות הינם קורא לקול הניגשים 

 אדריכלות זותית,ח תקשורת מוצר, עיצוב ,סביבה עיצוב ,פנים עיצוב יצוב,ע ,אדריכלות הפיסית:

  .באלו צאוכיו הנדסה נוף,

 במסגרת מלווה( מנחה בלי או )עם סטודנטים 15 עד 5 של הקבוצ לארגן מתבקשים המוסדות 

 בסדנאות. השתתפות לצורך אחר אופן בכל או קורס

 מטעמם אחר רלוונטי גמולת או זכות קודותנ 2 של גמול לספק קורא לקול הניגשים המוסדות על 

  המשתתפים. לסטודנטים

 תשלום בלא בסדנאות הסטודנטים השתתפות. 

 בסדנאות. כמנחים מהמוסד מרצים לשלב אפשרות ישנה 

 בהגשה? נכלל מה

 ההגשה טופס .את למלא יש הגשה: טופס .1

 למייל: ולשלוח לסרוק לחתום, קורא, הקול בסיום הטופס את להדפיס יש :התחייבות טופס .2

tal@ilgbc.org. בתאריכים בפרויקט להשתתף המוסד של התחייבות מהווה הטופס על חתימה 

  סופו. עד הנקובים

 ההתחייבות. טופס שליחת ללא או  הלינק מילוי ללא חלקיות הגשות תתקבלנה לא לב: שימו

 לא אם ההגשה. ממועד יומיים תוך שלחיי ההתחייבות וטופס ההגשה טופס קבלת על אישור מייל

 7365498-03 ירוקה: לבנייה הישראלית המועצה למשרדי טלפונית לפנות יש מייל, התקבל

 ההגשה מועדו זמנים לוחות

 19.370. קורא: הקול פרסום מועד .1

 הינו במייל ההתחייבות טופס ושליחת בלינק ההגשה טופס מילויל האחרון המועד ההגשה: מועד .2

 באיחור. יתקבלו אשר הגשות תתקבלנה לא .17:00 בשעה 9.2014.11 חמישי יום

 לצוות 17:00 בשעה ועד קורא הקול פרסום ממועד לשלוח ניתן קורא הקול על והבהרות שאלות .3

  .ecoweek@ecoweek.org.il המייל: בכתובת אקוויק

 .9.1.401 עד יפורסמו יידרשו, אם קורא, לקול הבהרות .4

 

  

https://www.tfaforms.com/4664709
mailto:tal@ilgbc.org
https://www.tfaforms.com/4664709
https://www.tfaforms.com/4664709
mailto:ecoweek@ecoweek.org.il


   
 

5 

 

 ECOWEEK בסדנת להשתתפות התחייבות טופס

 מטעמו ישלח המוסד( )שם ____________________ כי: בזאת ת/מתחייב מטה ה/החתומ אני

 נא – )קורס/סטודיו/אחר ____________במסגרת___________ סטודנטים 10 עד 5 של קבוצה

 .2019 בספטמבר 6 עד 1 בתאריכים ECOWEEK בסדנת השתתפות לצורך (לפרט

 ואירוע בסדנה עבודה ימי 4 פתיחה, בסמינר הסטודנטים של מלאה וכחותלנ אחראי המוסד כי לי ידוע

 גמול להם יעניק המוסד הסטודנטים של השתתפותם בעבור הפרויקטים. יוצגו במסגרתו סיום

 ._______________________של:________________________________________

  _____________________:המגיש שם

 __________________:תפקיד

 _______________________:חתימה

  ________________:תאריך

 _______________________המוסד: חותמת

 .קורא בקול המצוין לתאריך עד Tal@ilgbc.org :ל במייל ולשלוח לסרוק ,לחתום ,זה טופס להדפיס יש*

 

 אקוויק בסדנאות האקדמי לתוכן היגוי ועדת

 מכוןב טכניון,ב נלווה כירב ומרצה ירוקה לבנייה יועץו אדריכל מסינס, איליאס ד"ר אדר'

 יוון פאטרס, ובאוניברסיטת חולון הטכנולוגי

 חולון הטכנולוגי במכון בכירה רצהמו כליתאדרי קונדה, ברכה אדר'

 הטבע להגנת החברה יפו, אביב תל תקהילו מנהלת רועה, חנוך גליה ד"ר

mailto:Tal@ilgbc.org

