
השפעות,קטניםשינויים
גדולות

יצירתייםפתרונותיישום
בבנייההספרבתימתחרות

ירוקה

מנהלת תחרות בתי הספר לבנייה ירוקה, יפית סבג



שותפות אסטרטגית

יוזמה ושותפות רב אירגונית

:  מטרת התחרות

העלאת מודעות  •

העמקת הבנה על בנייה •

ירוקה 

איכות סביבת הלימוד •

ובריאותם של התלמידים

הגדלת מספר מוסדות  •

החינוך בישראל  

המטמיעים את עקרונות  

הבנייה הירוקה

:משתתפי התחרות

בתי ספר יסודיים ירוקים 

מכל רחבי הארץ



בתי הספר משתתפי התחרות

אנשי צוות והורים, אלפי תלמידים השתתפו

עשרות שעות לימוד שהוקדשו לנושא  

100

בתי ספר ברחבי הארץ 

20

זוכים

3

תחרויות



2,960,000 ₪
עבור פרסים



-רבותהתועלות

וחיסכוןבמשאביםחסכון•

כספי

חשיפה-איכותייםמרחבים•

.השמשולאורלאוויר

עלישירהוהשפעהריכוז•

הריכוזרמת-לימודייםהישגים

משתפריםוהציוניםההישגיםעולה

פחות,תחלואהפחות-בריאות•

מיטיבפסיכולוגיאפקט,מחלהימי

קיימותוחוויתחינוךעידוד•

. יניה'בוירגבית ספר יסודי למעשההלכה

תועלות ישירות ועקיפות



איתור  
צורך  
/  ספציפי

הזדמנות

היכרות  
עם עולם  
הבנייה  
הירוקה

הבנת 
הבעיה  

הסביבתית

חקר 
הפתרונות 

והשראה

שיתוף 
בתכנון

תכנון 
התוצר 
הסופי

תהליך פדגוגי מעמיק 



חיפה, אחמדיהבית ספר 

פתיחת קיר במסדרון בית הספר



...המסדרון אפל מרובה בו הצל

חדר המדרגות אפל וטחוב

(למעט חלון אחד בקצה המסדרון)ללא תאורה טבעית , המסדרון חשוך





דגם הקיר–אחמדיהבית ספר 



הפרויקט בביצוע  -אחמדיהבית ספר 





ובכלהמסדרוןבחללבאווירהמשמעותישיפורישנו"הספרביתמנהלת

!!!"הספרבביתמבורךשינויעשתההתחרות.הסמוכותהכיתות



חיפה, בית ספר הנרייטה סולד

קיר אקוסטי ירוק



מפגע רעש בבית ספר לחינוך מיוחד–לפני השינוי 

בשדרות ההגנה בחיפה



התלמידים מציירים את הרעש
?מה הוא גורם לנו להרגיש? איך הוא משפיע עלינו? מה מקור הרעש

.התלמידים הביעו מחשבותיהם ותחושותיהם על הרעש העולה מן הכביש



מקורות השראה מגוונים



תלמידים מעצבים מודלים לקיר האקוסטי



כל תלמיד בחר לדמיין את הקיר קצת אחרת



תהליך הבנייה



בית ספר הנרייטה סולד 



-הקיר הבנוי 
נערכה שתילה 

והותקנה מערכת  
השקיה חכמה  



לאחר השינוי

מנהלת בית הספר והצוות מעידים  
על הפחתה ניכרת בעוצמת הרעש



ידאת'נוגבועינה, אלזיתוןבית ספר 

קיר ירוק ורטיקלי



חממהבעבר היתההספרבבית

על ידי  ספורטלמגרשהוסבהמקוםאך

ולילדים נשאר חוסר  , הרשות המקומית

במקום ירוק  



קיר בית הספר התגלה  
כמשאב פוטנציאלי







התקנת הקיר 



הקיר הבנוי



תל אביב, בית ספר ארזים

בית הספרבפאטיוטיפול 



החלל המרכזי של בית  
הספר סבל מבעיות רבות

רותח  : "אי נוחות תרמית•
" בקיץ וקפוא בחורף

"  מחניק"

אי אפשר  : "מפגע רעש•
אי אפשר  ", "לשמוע
"חייבים לצעוק", "לדבר

לא נעים  : "מפגע ריח•
"מהשירותים

צריך משקפי  : "בעיית סנוור•
"שמש

אין מה : "חלל שומם•
"לעשות שם



התכנון
טיפול בגג כולל החלפת  •

חיפוי לציפוי מבודד

מאוורר תקרה•

אפשרות לפתוח חלונות•

חיפוי אקוסטי  •

דק על הרצפה חודש•

נוספו ארגזי צמחיה עם •
פינות ישיבה בתוך הפטיו





התחרות הרביעית יצאה לדרך


