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במסגרת מיזם משותף עם המשרד להגנת הסביבה, ביצעה המועצה הישראלית לבנייה ירוקה החל מ 2013 מגוון פעילויות 
להעצמת סגלי הוראה באקדמיות השונות )אוניברסיטאות ומכללות( בתחום הבנייה הירוקה. מטרת המיזם הינה להנגיש 

אמצעים להעברת תכני בנייה ירוקה לדור העתיד של האדריכלים, המהנדסים והמעצבים בישראל.

עד כה הושלמו שני סבבים של מיזמים משותפים בין המועצה הישראלית לבנייה ירוקה לבין המשרד להגנת הסביבה אשר 
כללו, בין היתר, את הפעילויות הבאות:

  הכשרות וימי עיון באקדמיות.
  שני מפגשי ריטריט בני יומיים כל אחד אשר כללו הרצאות, שולחנות עגולים, גיבוש תכניות עבודה והיכרות הדדית   

   בין צוותי הוראה במוסדות שונים בכדי לייצר חיבורים מקצועיים ואישיים. הריטריט הראשון כלל כ-50 מרצים והשני 
   כ-100 מרצים. במסגרת סקר העידו 73% מהמשתתפים בפעילות זו על יצירת חיבורים חדשים וכ-45% העידו על   

   שיתופי פעולה אקדמים ובנית קורסים חדשים שנוצרו כתוצאה מהמפגשים.
  מפגש חיבור בין אקדמיה לתעשייה בו נכחו כ-70 משתתפים.

  מפגש דיקנים ממוסדות הלימוד המובילים, לשם יצירת שיח אקדמי בנושא בנייה ירוקה.
  הבאת אורח מחו"ל )ד"ר סרג'יו אלטמונטה( להרצאה ושיתוף ידע ממהלכים דומים באיחוד האירופי.

  בניית קורס מקיף להוראת הבנייה הירוקה – הקורס זמין להורדה וכולל מערכי שיעור, סרטונים, תרגילים ועוד.
  בניית פלטפורמת ה"אקודמיה" – אתר הכולל מידע על מרצים, קורסים ומוסדות לימוד בתחום הבנייה הירוקה 
   ומאפשר לחשוף את העשייה, הידע, המתודולוגיות והמחקר בתחום, לשתף במשאבים ולרקום שיתופי פעולה.

כאמור, מטרת הפעילויות הללו הינה להעניק כלים למרצים ולמוסדות המעוניינים לפתח ולהעמיק את תחום הבנייה הירוקה, 
מתוך תפיסה כי מרצים הינם קהל יעד אסטרטגי שטיפוחו יחזק את השפעתו על אנשי המקצוע של העתיד.

דו"ח זה מסייע לבדוק את השפעת פעילויות המועצה לאורך השנים, לזהות מגמות במוסדות הלימוד וללמוד באלו פעילויות 
נוספות להתמקד ולהשקיע בעתיד. כמו כן הדו"ח מהווה כלי עבור מוסדות הלימוד עצמם, לשם השוואה ולימוד הדדי. 

המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה ממשיכים במסגרת המיזם המשותף לקדם את הטמעת הבנייה 
הירוקה במוסדות הלימוד ואנו פתוחים לשיתופי פעולה, וכן הצעות ורעיונות חדשים.

הקדמה
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במוסדות  הקשר  אנשי  השוואה,  לצורך  ראשית,  מידע.  מקורות  במספר  שימוש  נעשה  להלן  מוצג  אשר  המידע  באיסוף 
האקדמים השונים נדרשו להציג את השינוי שחל במוסד ביחס לשנת 2012 מול זמן כתיבת הדו"ח )שנת 2017(. בחלק 
מן המקרים ההשוואה הייתה פשוטה, שכן תוכניות הלימוד מהעבר היו זמינות וכך ניתן היה לבחון האם נעשה שינוי ומהו 

היקפו. 

ככלל, לפני פנייה לאיש הקשר במוסד, נעשתה בחינה באתר האינטרנט של המוסד על מנת לקבל את הידע הרלוונטי עבור 
אותו תחום לימוד וכתוצאה מכך בניית שאלון שונה ומותאם עבור כל מחלקה ומוסד. במקרים בהן תוכניות הלימוד היו 
נגישות ומפורטות, אופי השאלות היה מעמיק יותר ומטרת השיחה עם איש הקשר היתה השלמת פרטים טכניים כמו מספר 

סטודנטים, שינוי הקורס לאורך השנים ועוד.

באיסוף הנתונים נבחנו 8 מוסדות אקדמיים, בהם 16 מחלקות מתחומי הלימוד: ארכיטקטורה, עיצוב תעשייתי, עיצוב פנים 
ועוד. במהלך כתיבת הדוח נעשתה פנייה לכ-35 אנשי סגל מהמחלקות השונות. במרבית המחלקות ישנו איש/אשת סגל 
אשר מתמחה בנושאי הבנייה הירוקה ולכן הוא/היא היו הכתובת המרכזית בכל מוסד. עם זאת, ישנן מחלקות בהן ראש 
המחלקה היה זה שענה והשלים את הנתונים החסרים לכתיבת הדו"ח. מלבד זאת, הסגל המנהלי בכל המוסדות תרם לאיסוף 

הנתונים ומספר הסטודנטים הלומדים בשנים האחרונות.

ברצוננו להודות לכל אנשי הסגל האקדמי והמנהלי כאחד אשר פינו מזמנם ותרמו לכתיבת דו"ח זה. איסוף הדו"ח כלל 
ירידה לפרטים והתייחסות שונה לכל מוסד ועל כן התרומה של הסגל הייתה הכרחית, והדו"ח לא היה מושלם ללא תרומתם.

מתודולוגמתודולוגיהיה
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מספר הסטודנטים

בפקולטה לארכיטקטורה באוניברסיטת ת"א לומדים כ-300 סטודנטים, כ-80 סטודנטים מתחילים את לימודיהם כל 
שנה. 

תוכנית הלימודים 

קורסי חובה הנוגעים לתחום:

1.  "מבוא לאדריכלות בת קיימא" מתקיים בשנה ג' ומציג נושאים מרכזיים בתכנון מבנים מתוך גישה של הגברת הנוחות 
     ושיפור תנאי המחייה של בני האדם תוך הצגת טכנולוגיות, גישות ומבנים קיימים המשתמשים בגישה תכנונית זו. בין היתר  

     מוצגים נושאים כמו שימור אנרגיה במבנה, מעטפת, הצללה, אוויר, תכנון לפי התקן הירוק ועוד.
2.  "מרחבים ירוקים" מתקיים בשנה ד' ועוסק בתכנון מרחב אורבני אקולוגי ומציג גישות תכנון של המרחב הפתוח תוך בחינת 
     פרויקטים המתייחסים למרחב הפתוח כתשתיות מקיימות חיים לבני האדם במובן הפיזי, הכלכלי והחברתי. בין הנושאים     

     הנלמדים ניתן למצוא אקולוגיה בעיצוב האורבני, שיקום מרחבים פתוחים, המרחב והנוף כתשתית אקו-הנדסית ועוד. 

קורסי בחירה הנוגעים לתחום:

מעל למחצית מהסטודנטים נחשפים לקורסי בחירה בכל שנה. 
1. "סטודיו ירוק"  המתקיים בשנה ג', בו הסטודנטים עוסקים בהתערבות משקמת של מרחב עירוני )בנייה ירוקה בהיבטים 
     רחבים( ותכנון מבנה המסוגל לספק את רוב צרכי הקיום בו. בכל שנה נבחר אזור אחר- מתחם שאריות-אזור פריפריאלי 
     שנשאר בתוך העיר )כדוגמת התחנה המרכזית בת"א( כאשר המטרה לעצב מיני שכונה ירוקה אשר כוללת אספקטים של 

    תכנון אורבני תוך פרשנות עיצובית למושגים כמו פוריות וצפיפות עירונית, מקסום הפוטנציאל של המרחב ועוד.
2. סמינר מחקר "מחשבות ירוקות" שמתקיים בשנה ד' עוסק במגוון צורות החשיבה השונות המפרשות כל אחת בדרכה 
    את המושג בנייה ירוקה. בין היתר, נבחנים מקרי בוחן שונים בדגש על אפשרות מימוש הבנייה הירוקה בישראל. בין  

    היתר נעשית השוואה בין תקן LEED לתקן הישראלי, דגש כלכלי בנושאי הבנייה הירוקה והשלכות של אסטרטגיות 
    תכנוניות שונות. 

בשנים האחרונות אין שינויים רבים מבחינת הקורסים והתכנים. וועדת ההוראה מתכנסת בכל שנה והקורסים והתכנים הנלמדים 
נשארים קבועים יחסית ואין אפשרויות לשינויים גדולים בין השנים. כל מרצה מלמד בדרך שלו ומחליט על התכנים שהוא מעביר. 
על אף שישנם רק שני קורסים המוגדרים כעוסקים בנושאי בנייה ירוקה, ישנם קורסים נוספים אשר עולות בהם סוגיות שונות 
לתכנים ירוקים, אך הדבר אינו קבוע ומשתנה בין המרצים. מלבד זאת, ישנם קורסים טכניים נוספים המוגדרים כחובה לכלל 
הסטודנטים ועוסקים בין היתר בנושאים ירוקים כדוגמת "מבוא לאקלים" ו"אקוסטיקה" אשר מעמיקים יותר בתכנים הנדסיים 

תוך הסתכלות פחותה על המימד הירוק של הנושא.  

פרוייקטי גמר הנוגעים לתחום:

מבין המנחים של פרויקט הגמר ישנם 2-3 מנחים שתחום הבנייה הירוקה חשוב להם, אך המדיניות מצד בית הספר הינה שאין 
כל חובה להתייחסות לנושאים ירוקים בפרויקט הגמר והדבר לא מגולם גם בציון. עם זאת, ישנם מספר סטודנטים בכל שנה אשר 

מחליטים לשלב אלמנטים של בנייה ירוקה בעבודתם מתוך התעניינות בתחום.

מעבדה ו/או סטודיו הנוגעים לתחום:
בבית הספר הוקמה המעבדה הדיגיטאלית לחקר האדריכלות אשר חוקרת את השינויים והתמורות בתכנון ועיצוב הסביבה, על 

מנת לפתח טכנולוגיות מתקדמות לתכנון ועיצוב יעילים, כלכליים וירוקים יותר. 

אוניברסיטת תל אביב
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מרצים: 

לדברי איש הסגל, הבעיה בתחום הבנייה הירוקה היא מחסור בתקציבים אשר משפיע על כמות החשיפה של הסטודנטים 
גם  והעיסוק שלהם בנושא במהלך הלימודים. לדבריו, הבעיה אינה מתקיימת בפקולטה לארכיטקטורה בלבד, אלה 
יוזמה אישית של המרצים, ללא כל תמיכה מצד  במוסדות אחרים איתם הוא עובד. פרויקטים רבים קמים על בסיס 
אשר  מרצים  מאות  יש  וכיום  יותר,  גבוהה  חשיפה  בעל  הינו  התחום  קודמות,  לשנים  בהשוואה  זאת,  עם  המערכת. 

עוסקים בתחום, דבר המעיד על הגדלת החשיפה לנושא.

לא נעשה שינוי בתכני הבנייה הירוקה במחלקה ומידת החשיפה של הסטודנטים לנושא לא השתנתה.

הטכניון

המחלקה לארכיטקטורה
מספר הסטודנטים: כיום מונה הפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים בטכניון כ-800 סטודנטים, כאשר כ-300 מתוכם 

הינם סטודנטים לתארים מתקדמים. בכל שנה בממוצע יש כ-100 סטודנטים אשר מתחילים את הלימודים בפקולטה. 

תוכנית הלימודים: תחום הבנייה הירוקה בפקולטה אינו חדש, והינו חלק מתוכנית הלימודים כבר מראשית שנות ה-90. 
לפני כשנתיים הושקה תוכנית הלימודים החדשה ללימודי אדריכלות אשר משלבת תואר ראשון עיוני במדעי הארכיטקטורה 

ותואר שני-מקצועי-מאסטר בארכיטקטורה.

לקראת סוף התואר הראשון, הסטודנטים בוחרים נתיב מבין חמישה נתיבים מוצעים אשר כוללים קורסים בסך 25 נ"ז. כל 
נתיב עוסק בתחום מוגדר, אך ישנו ממשק בכל נתיב לארבעת הנתיבים האחרים, כך שכל סטודנט נחשף לתכנים מנתיבים 
אחרים. אחד הנתיבים הוא אדריכלות ירוקה וכולל קורסים כדוגמת תכנון אקלימי, תכנון מבנים סולאריים פסיביים ועוד. 

סטודיו ו/או מעבדה הנוגעים לתחום:

מתקיים סטודיו בנושא אדריכלות ירוקה אשר לומדים בו 12 סטודנטים בכל סמסטר. בשנים המתקדמות של התואר 
הסטודיו מתקיים פעמיים בשנה. 

קורסי חובה הנוגעים לתחום:
בשנה השלישית נלמד קורס החובה "אקלים ואנרגיה בארכיטקטורה" שעוסק בין היתר בבידוד, שימור אנרגיה, חימום 

סולארי ועוד.

מחקר:
בתחום המחקר, ישנה חלוקה ל-3 רמות שונות. 

1. מעבדת אקלים ואנרגיה בארכיטקטורה, דרכה נעשים מחקרים של חברי סגל למשרדי ממשלה ובעיקר למשרד האנרגיה 
    בנושא של דירוג אנרגטי של מבנים.

2. מחקרים ממומנים במסגרת האיחוד האירופי בנושאים מקבילים שמרכזם נמצא באירופה. 
3. סטודנטים לתארים מתקדמים מבצעים את מחקרי התזה והדוקטורט שלהם במגוון נושאים. לפי ספריית הפקולטה, 

    מבין כ-140 תיזות ודוקטורטים שנכתבו ע"י סטודנטים לתארים מתקדמים בפקולטה משנת 2011, 16 עבודות נכתבו 
   בנושאי בנייה ירוקה, 5 מתוכם ב-3 השנים האחרונות. בין הנושאים שנבדקו- תועלת גגות ירוקים, היבטים אקלימיים 

   ואנרגטיים בתכנון מלונות בארץ ועוד. 
אין שינוי במידת החשיפה של הסטודנטים במחלקה.
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תכנון ערים ואזורים - תואר שני
מספר הסטודנטים: במסלול לתכנון ערים יש כ-60 סטודנטים בשנה, ובסה"כ כ-120 סטודנטים.

אך  הירוקה,  הבנייה  בעקרונות  התמקדות  ללא  ערים,  לתכנון  וכלים  במדיניות  ברובו  עוסק  התואר  הלימודים:  תוכנית 
התכנים כוללים אספקטים ונקודות מבט סביבתיות בנות קיימא לאורך הלימודים. לפי סגל המחלקה, העיסוק בנושא מתחדד 

משנה לשנה, גם בשל הגברת המודעות לנושאים הללו ורצון של הסטודנטים להתמקד באלמנטים סביבתיים בעבודתם.

סטודיו ו/או מעבדה הנוגעים לתחום:

במהלך התואר הסטודנטים משתתפים בשני קורסי סטודיו, הראשון בנושא שכונות והשני בנושא מטרופולין, בהם באים 
לידי ביטוי האלמנטים והחשיבה הירוקה. 

קורסי חובה הנוגעים לתחום:

במהלך התואר מתקיים קורס חובה "מבוא לתכנון סביבתי" שמטרתו לחשוף את הסטודנטים למורכבות השילוב של 
שיקולים סביבתיים במערכת התכנון והבנייה בישראל. 

העיסוק בנושא בתכנים בתוך הקורסים מתחדד משנה לשנה, מבין מגוון הנושאים הסטודנטים בוחרים להתמקד בעבודתם 
בנושאים סביבתיים מבין כלל האלמנטים אשר נלמדים בקורסי התכנון.

קורסי בחירה הנוגעים לתחום:

במחלקה ישנם מספר קורסי בחירה, אשר משתנים משנה לשנה. בשנים האחרונות נלמדו קורסים העוסקים בין היתר בצדק 
סביבתי ותכנון הוגן, התחדשות עירונית ושיקום שכונות, חשיבות השיקולים הסביבתיים בתכנון עירוני ואזורי ועוד. 

מחקרים הנוגעים לתחום -  בעבודות המחקר הסטודנטים מתמקדים לרוב בהיבטים שונים של פיתוח בר קיימא ותכנון ירוק. 

בעבודות הגמר, למרות שאין הנחיה מצד הסגל, מרבית הסטודנטים עוסקים בנושאים ירוקים כיוון שחלק ניכר מתכנון 
הערים מוקדש לתכנון סביבתי.

מידת החשיפה של הסטודנטים במחלקה לתכני הבנייה הירוקה עלתה.

אדריכלות נוף
מספר הסטודנטים: במסלול לאדריכלות נוף מתחילים את הלימודים כ-25 סטודנטים מידי שנה. בסה"כ יש כ-90 סטודנטים 

במסלול. 

תוכנית הלימודים: מטרת התוכנית היא להקנות לסטודנטים ידע תאורתי ומקצועי תוך חתירה לאיזון בין פיתוח הסביבה הבנויה 
לבין שימור הסביבה הטבעית. מבין תחומי הידע הנרכשים במהלך הלימודים ניתן למנות נושאים מרכזיים כדוגמת אקולוגיה 
בסוגיות  לעסוק  יותר  גדולה  נטייה  יש  האחרונות  בשנים  ועוד.  בה  ושימוש  הצמחייה  הכרת  טבע,  וניהול משאבי  נוף  של 
סביבתיות, לראיה, לסגל המחלקה הצטרף לפני שנתיים וחצי אקולוג, ובסה"כ ישנם בפקולטה כ-3 אנשי סגל אשר מגיעים 
מהתחום הסביבתי. לדברי ראש המחלקה, אין הפרדה בתכנים והתייחסות לנושאים ירוקים בקורסים ספציפיים, והם משולבים 

לאורך כל התואר. 
אחד  כל  המחלקה,  ראש  ולדברי  רחב,  מאוד  הוא  הירוקה  הבנייה  מושג  "ירוקה".  תוכנית  היא  מרביתה  הלימודים  תכנית 
מהקורסים במסלול עוסקים באלמנטים של בנייה ירוקה וקשה לאמוד את מספר הקורסים הללו, כיוון שגם בקורסים שאינם 
מוגדרים ירוקים, קיימת התייחסות רחבה לנושא. ישנם קורסים כמו תשתיות ירוקות אשר עוסק במערכות טבעיות כבסיס 
למערכות מקיימות בעיר כדוגמת תכנון שמבוסס על טופוגרפיה קיימת, מבוא לאקולוגיה ועקרונות אקולוגיים בתכנון. קורסי 
הבחירה במחלקה פתוחים לסטודנטים מתארים אחרים. בסמסטר האחרון התקיים קורס בפעם הראשונה שעסק בחקלאות 

עירונית, אליו נרשמו כ-20 סטודנטים, ולקחו בו חלק גם סטודנטים ממחלקות הנדסה שונות.  
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פרוייקטי גמר הנוגעים לתחום:

מבחינת פרויקט הגמר, החשיבות לנושא הבנייה ירוקה היא מאוד גבוהה, וזוהי בעצם מהות הפרויקט. בכל פרויקט בוחנים 
האם הייתה התייחסות לאלמנטים אקולוגיים וסביבתיים בעבודה. החשיבות לנושא מתבטאת גם בציון. לדוגמא, פרויקט 
שמנותק לגמרי מהסביבה ולא בוחן את השפעות הפרויקט על הסביבה הוא בעייתי, והדבר מגולם בציון. גם בתחום המחקר 
משולבים אלמנטים ירוקים, לאחרונה הוגשו מספר מחקרים אשר עוסקים בתחום כדוגמת מרחב המחיה של עצים בסביבה 

העירונית בישראל ומהות הבנייה הירוקה. גם במחקר, מאוד קשה להתנתק ולהימנע משילוב אלמנטים אלו.

בשורה התחתונה, לדברי ראש המחלקה, בלתי אפשרי לסיים את הלימודים בלי להיחשף לאלמנטים ירוקים ושילובם 
בפרויקטים השונים לאורך השנים ומידת החשיפה לתכנים אלו עלתה.

מספר הסטודנטים: במחלקה לעיצוב פנים במכללה למנהל לומדים כ-400 סטודנטים, כאשר בכל שנה מתחילים בין
 80-90 סטודנטים. 

תוכנית הלימודים: "סולר דקטלון" - בשנתיים האחרונות המחלקה הינה משתפת פעולה בתחרות )תחרות בינלאומית 
בנושאי אדריכלות ובנייה ירוקה(, אשר הפכה לפרויקט הדגל של בית הספר. הפרויקט מתקיים בשנים אלה בשיתוף פעולה 
והפקולטה לחקלאות ברחובות. הפרויקט אותו החליטה הקבוצה לבנות השנה הינו הבניין  עם מכללת "אפקה" להנדסה 
הפסיבי הראשון בארץ. בחלק הראשון של הפרויקט, שיתקיים עד לאוגוסט 2017, עתיד להיבנות הבניין באופן קבוע באחת 

מן הרשויות המקומיות בארץ. בשלב השני, באוגוסט 2018 יוצג הפרויקט בתחרות הבינלאומית שתתקיים בסין.

קורסים הנוגעים לתחום:
״קורס אקו-פנים״ - קורס שנתי אשר מתקיים בשנה ג' עד 2017. השנה היה חלק מהתמחות אקו-פנים. את הקורס לומדים 
כ-60% מהסטודנטים במסלול. בשנת 2018 יהפוך הקורס לחובה עבור כלל הסטודנטים. הקורס מעניק ראייה רחבה ומכין 
למבחן של מכון התקנים למלווי בנייה ירוקה. מלבד ההכנה לבחינה, הקורס עוסק בנושאים רבים בהיבטי בנייה ירוקה כמו 

חומרים ירוקים, תופעת הבניין החולה, צמחייה מטהרת ועוד. 

במקביל בשנה ג' בסמסטר א' מתקיים "סטודיו בעיצוב ירוק, חברתי וציבורי" בו משתתפים 40-50 סטודנטים. 

מעבדה ו/או סטודיו הנוגעים לתחום:

1. קורס סטודיו פרויקט גמר ירוק, אשר מוצע לסטודנטים מבין 5 קורסי סטודיו, בו לומדים כ-20 סטודנטים בכל שנה. 
2. ב-2018 מתוכנן קורס נוסף של חומרים ומערכות ירוקים. עדיין אין אישור להתחלת הקורס.

3. פרויקט הגמר שנערך במסגרת הסטודיו הירוק מכיל אלמנטים מתחום הבנייה הירוקה בעבודת הגמר. בנוסף, גם 
    בפרויקטים של יתר המחזור, הסטודנטים מיישמים עקרונות עיצוב ירוקים, על אף שאינם לוקחים חלק בסטודיו הירוק. 

   הבעיה היא שהמנחים בקורסי הסטודיו האחרים לא תמיד שמים דגש על הנושא, כך שהדבר אינו גורף, משתנה משנה 
   לשנה ומושפע בעיקר מהרצון של הסטודנטים לשלב אלמנטים ירוקים בפרויקט הגמר. 

   בכל שנה, לפחות חמישית מעבודות הגמר כוללות אלמנטים של בנייה ירוקה בדרגות שונות - המכללה תומכת במחקר 
    עצמאי של מרצים, בין היתר ישנו מחקר בפיתוח גינות וורטיקליות, שולחן עבודה לגינון לאנשים בעלי מוגבלות פיזית 

    וקוגניטיבית ועוד. המוסד מעודד המשך פיתוח של רעיונות בתחום.
מבין הבוגרים של המחלקה בשנים האחרונות ישנם סטודנטים רבים אשר בוחרים לעבוד בחברות שמתמחות בייעוץ ירוק, 

כך שהחשיפה לתחום מחלחלת לסטודנטים אשר נשארים בתחום לאחר מכן.
 

מידת החשיפה של הסטודנטים לתכני הבנייה הירוקה עלתה , בין היתר בזכות קורס בחירה שיוחלף לחובה והשתתפות 
קבועה בתחרות "סולר דקטלון".

ביה"ס לעיצוב וחדשנות המכללה למנהל
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מספר הסטודנטים: במחלקה לארכיטקטורה במרכז האקדמי "ויצו" ישנם כ-200 סטודנטים. בסך הכל מתחילים בכל שנה 
כ-44 סטודנטים.

תוכנית הלימודים: באופן כללי ישנם מעט מאוד קורסי בחירה, כך שמרבית הסטודנטים נחשפים לכלל הקורסים בתואר. 
בשנת 2014 המחלקה לארכיטקטורה לקחה חלק בתחרות "סולר דקטלון" בשיתוף עם אוניברסיטת ת"א, שנקר והמכללה 

למנהל. הקבוצה זכתה במקום הראשון בפרויקט ובנתה בית ירוק שאינו צורך חשמל.

קורסי חובה הנוגעים לתחום:
"אקלים העיר" מתקיים בשנה החמישית לתואר ועוסק בשילוב נושאי האקלים בתכנון המבנה. הקורס "תכנון אקולוגי" 
נלמד בשנה השלישית ועוסק בנושאים ירוקים דוגמת בקרת אנרגיה, מיקרו אקלים בבניינים, תכנון אופטימלי לאקלים 

ועוד. 
ונלמד בשנה הרביעית.  נכנס לתוכנית הלימודים לפני שנתיים בתור קורס חובה  "קיימות וחדשנות בסביבה הבנויה" 

הקורס עוסק בתקני הבנייה הירוקה והשפעתם על תכנון בתי מגורים, מסחר ושכונות מגורים. 
2014 נכתבו שתי תזות אשר עוסקות בקיום המרחבים הירוקים במרחב האורבני הצפוף ובשימור הזיכרון  כמו כן בשנת 

במרחב כתשתית לתכנון התחדשות עירונית.

פרוייקטי גמר הנוגעים לתחום:
פרויקטי הגמר משלבים אלמנטים של בנייה ירוקה בעבודתם ושמים דגש על בעיות סביבתיות.

מעבדה ו/או סטודיו הנוגעים לתחום:
אין בבית הספר הקצאה של סטודיו מיוחד לנושאי בנייה ירוקה מתוך ההבנה שהנושא צריך להיות מוטמע בכל פרויקט ואין 

לעשות הפרדה זו.

מרצים: חל שיפור עצום בחשיפת הסטודנטים לתכנים הירוקים בחמש השנים האחרונות, בין היתר הודות לתחרות "סולר 
דקטלון" והאוריינטציה של המחלקה שהנושא הוא חלק אינטגרלי בתוכנית הלימודים.

במחלקה לארכיטקטורה במרכז האקדמי ויצו נאספו הנתונים בהשוואה לשנת 2012, ובסיכומו של דבר, קורס חובה 
נוסף והשתתפות בתחרות הסולר דקטלון תרמו להגברת החשיפה של הסטודנטים והעיסוק בתכני הבנייה הירוקה.

 

המרכז האקדמי ויצו

קרדיט לתמונות: יח"צ
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הפקולטה לאדריכלות
מספר הסטודנטים: בפקולטה לאדריכלות לומדים כ-350 סטודנטים, כאשר בכל שנה מתחילים כ-80 סטודנטים. בפקולטה 

עדיין לא קיימת תוכנית לתואר שני כך שאין עדיין מחקר בתחום האדריכלות ובפרט בתחום הבנייה הירוקה.
 

תוכנית הלימודים: בתוכנית הלימודים לא נעשה שינוי בשנים האחרונות בקורסים הנוגעים לתכנים של בנייה ירוקה. 
קורסי חובה הנוגעים לתחום מסתכמים בשני קורסים: 

"אדריכלות אקולוגית", מועבר לסטודנטים בסמסטר ב' בשנה השנייה )כ-70 סטודנטים( ומכיל את כלל נושאי הבנייה 
הירוקה השונים, דוגמת בידוד, תכנון ביו-אקלימי ואמצעים נוספים לבנייה תוך כדי התחשבות בסביבה ומשאבי הטבע הן 

באספקט הבנייני והן בעירוני.  

"מבוא לשימור אדריכלי" הוא קורס חובה נוסף אשר מועבר גם כן לכ-70 סטודנטים בשנה ועוסק באלמנטים של בנייה 
ירוקה. הקורס מציג את נושא שימור המבנים הן מהיבט היסטורי אך גם משיקולים בני קיימא. שני הקורסים היו קיימים 

גם בשנת 2012.
 

קורסי בחירה הנוגעים לתחום: 
קיים קורס סטודיו טכנולוגי אשר לעיתים פונה לכיוון הירוק, אך ללא דרישה מחייבת של הפקולטה. פרויקטים לדוגמא 
שהסטודיו הכין בשנים האחרונות: ב-2017 הפרויקט עסק בהקמת מבנה לתנועות נוער בו משולבים אלמנטים של בנייה 
בת קיימא. בנוסף, ב-2015 - פרויקט מגורים בירוחם משלב עקרונות של בנייה ירוקה. קורס הסטודיו הטכנולוגי מועבר 
ל-12 סטודנטים בכל שנה. בנוסף, בקורסי סטודיו נוספים יש לעיתים שילוב של אלמנטים ירוקים בתכנים ובפרויקט, עם 

כי בעצימות נמוכה יותר מהסטודיו הנ"ל. יתר על כן, לסטודיו הטכנולוגי יש קורס המשך
"סוגיות בשיקום ושימור אדריכלי עירוני" אשר מרחיב את נושא השיקום מקורס החובה, ועוסק בטיפול במתחמים אשר 
הוזנחו והתדרדרו. בין הפרויקטים הנבדקים – מתחמים דוגמת יפו העתיקה, ובנוסף מתחמים נוספים הקשורים למאבקים 
המושבה  כמו  גדולים  נדל"ן  מתחמי  בניית  לטובת  הריסה  לפני  עומדים  אשר  עירוניים  מרקמים  של  להצלתם  ציבוריים 

הגרמנית ביפו ועוד.
דיור  פתרונות  מציע  הקורס  בסכנה.  למקומות  במגורים  עוסק  סטודנטים אשר  לכ-20  בחירה  קורס  פעם בשנה מתקיים 
לאזורים מוכי אסון, רעידות אדמה, שריפות וכו', אשר בתוך תכנון המבנה לרוב מוכנסים אלמנטים ירוקים כמו אנרגיה 
מתחדשת, חומרים ממוחזרים ועוד. הפקולטה מתקצבת באופן מלא את הקורס, עלות החומרים ומאפשרת את הקמת המבנה 

בפועל בסוף הפרויקט.

פרויקטי הגמר - פרויקטים אלו מבוססים על בחירה חופשית של הסטודנטים. בשנים האחרונות ישנם בין 2-3 פרויקטים 
אשר נוגעים בתחום הירוק. עם זאת, מרבית הפרויקטים עוסקים בנושאים שקשורים למקום ומיקום הפרויקט, שכן הסטודנט 

לוקח בחשבון אספקטים סביבתיים אשר משפיעים על הבנייה כמו כיוון, הצללה ואקלים.  
זווית הראיה של סגל הפקולטה הינה שתחום הבנייה הירוקה הוא נושא שצריך להגיע מכיוון המהנדסים אשר צריכים לספק 
את הכלים והטכנולוגיות על מנת להטמיע אותן בבנייה, שכן, ההשפעה שיש לאדריכל בנושא היא מינורית. המודעות לנושא 
קיימת ומתבטאת בקורסים שצוינו לעיל. כרגע אין כל שיתוף פעולה עם מחלקות ההנדסה, אם כי הדבר נמצא על הפרק 

ונבחנים שיתופי פעולה עם המחלקות האחרות באוניברסיטה. 

אין שינוי בתכני הבנייה הירוקה במחלקה ומידת החשיפה לא השתנתה.
 

אוניברסיטת אריאל
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שנקר

המחלקה לעיצוב פנים מבנה וסביבה

מספר סטודנטים: במחלקה לעיצוב פנים מבנה וסביבה לומדים כ 174 סטודנטים, כ-70 סטודנטים מתחילים את לימודיהם 
כל שנה.

תוכנית הלימודים:

קורסי חובה הנגועים לתחום:
ובוחן  הקיימות,  בתחום  נבחרות  בסוגיות  עוסק  הקורס  ב'.  בשנה  המתקיים  קורס   – בעיצוב  סביבתית  לחשיבה  מבוא 
את האופן שבו חשיבה סביבתית באה לידי ביטוי בעיצוב בכל קנה-מידה: מרמת החומר, דרך הבניין הבודד ועד המערך 
העירוני. הקורס בנוי כיום לימודים ארוך )8 שעות, פעם בשבוע, סמסטריאלי( המשלב ידע תאורטי, פעילות התנסותית, 

לימוד של כלי תכנון מתקדמים ויישום הידע כפרויקט עיצובי.
טכנולוגיות הבניה- קורס המתקיים בשנה ג'. בשנים האחרונות קיבל הקורס דגש מקיים, והוראת הנושאים הטכנולוגים 
מקבלת יישום אדריכלי בעיצוב פרויקט עם דגשים מקיימים. בין הפרויקטים שנבחנו בקורס היו עיצוב חזיתות אקלימיות 
בשיתוף חברות אלומיניום מהמובילות בשוק, עיצוב רטרופיט למבנה שיכון ועוד. סטודנטים מהקורס זכו בפרסים ראשונים 

בתחרויות של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה. 

קורסי בחירה הנוגעים לתחום:
קורס עיצוב תאורה- הקורס נוגע בן היתר בהיבטים של חסכון באנרגיה בתחום של תאורה, כולל יעילות של מקורות אור 

וגופי תאורה, ניהול אנרגיה, חשמל חכם וזיהום אורי ביחס לתקנים בינלאומיים.
קורס תיעוד ושימור אתרי מורשת- הקורס מכשיר סטודנטים בשיטות תיעוד דיגיטליות מתקדמות ליצירת מאגר נתונים 
ופרויקט  קיימים  ומבנים  אתרים  של  ורטרופיט  מחדש  לשימוש  היתר  בן  מצע  הינו  זה  מסוג  תיעוד  ניר.  ללא  וירטואלי 

התחדשות עירונית.
סטודיו ו/או פרויקט גמר הנוגעים לתחום:

פרויקט הגמר נקבע על בסיס תחומי ההתעניינות של הסטודנטים תחת נושא מרכזי. השנה לדוגמא: בית מלאכה לאוטופיות 
ישראליות במסגרת שת"פ בין אקדמיות בנושא ישראל 100. היבטים של קיימות ובנייה ירוקה הינם גם חלק מהחשיבה 

ומהסטודיו.
מחקרים הנוגעים לתחום:

המחלקה משתפת פעולה עם הפעילות של מכון רוזן.
מספר חברי סגל שותף למחקרים ממונים על ידי האיחוד האירופאי. חלק מהמחקרים הנ"ל בדגש על קיימות.

מספר חברי סגל מקדמים מחקרים עצמאיים הנגועים לנושאי קיימות, התייעלות אנרגטית ויצור אנרגיה סולרית, לרבות 
פרסומים והשתתפות בכנסים מקומיים ובינלאומיים בנושא בנייה ירוקה וקיימות.
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בשנת 2008 הוקם בשנקר המכון לעיצוב ולטכנולוגיות ירוקות ע"ש יעקב רוזן. המכון מרכז את מגוון הטכנולוגיות ודרכי 
העיצוב הנוגעים לסביבה ולאנרגיה ירוקה מהפקולטות להנדסה ולעיצוב. בין הפעילויות שהמכון מבצע- מחקר שמתקיים 
בימים אלה וסוקר את כלל הקורסים הנלמדים במוסד בתחום הקיימות והבנייה הירוקה והקצאת משאבים לסטודנטים אשר 

עוסקים בפרויקטים בעלי פן ירוק/סביבתי ועוד. 

תוכנית לימודים כלל מוסדית
הוא  הצפי  סביבתיים.  בנושאים  שיעסקו  במוסד  הסטודנטים  לכלל  קורסים   2 להיפתח  עתידים  הבאה  הלימודים  בשנת 
שבכל קורס יהיו 10-30 סטודנטים. בתקופה האחרונה המכון קיבל תמיכה מהמוסד, כאשר אושרה תוכנית חומש והקצאת 
משאבים גדולה למכון, עם התייחסות רחבה לנושא הבנייה הירוקה. החשיבה לטווח הארוך במכון היא הקטנת ההפרדה 

בנושאי הבנייה הירוקה וגילומם כחלק בלתי נפרד בתוך הקורסים הקיימים.

המחלקה לעיצוב תעשייתי בשנקר 
מספר הסטודנטים: בסה"כ בין 150-160 סטודנטים בכל השנים. מתחילים כ-40 סטודנטים בשנה.  

תוכנית הלימודים: 

קורסים הנוגעים לתחום: 
"סוף מעשה-חומרים ותהליכים באחריות סביבתית" עד לפני שנתיים התנהל קורס הליבה כקורס לווין בהיקף של 3 
ומתקיים  זכות, הקורס המשמעותי בסמסטר,  נקודות   6 כיום, הקורס מתנהל במסגרת קורס סטודיו-בעל  זכות.  נקודות 
בסמסטר ב' של השנה השנייה כקורס חובה. המשמעות היא שהידע הנרכש בתחום, מיושם בסטודיו באופן פרקטי בעבודת 

הגשה.

פרויקטי גמר הנוגעים לתחום:
במסגרת פרויקט הגמר, אין מחויבות מצד הסטודנטים לשלב אלמנטים ירוקים בעבודתם. פרויקט הגמר נקבע על בסיס 
תחומי ההתעניינות של הסטודנט. בשנים האחרונות ישנם לפחות 3-4 פרויקטים אשר עוסקים בנושאים סביבתיים בכל שנה 

)מתוך כ-40 פרויקטים(, אולם, ישנם פרויקטים נוספים שחלק ממהותם היא סביבתית והדבר נתון לפרשנות. 

מרצים: הסגל המנחה של הפרויקט בודק את ההתייחסות של הסטודנטים לנושאי הסביבה ולפיה נותן את הערותיו. לדוגמא, 
סטודנט שמציע ייצור מוצר חדש צריך להתייחס בעבודתו לחומר ממנו המוצר מורכב וההשפעה הסביבתית של השימוש בו. 
ניתן לראות כי החשיפה לתחום הירוק גדלה בשנים האחרונות הן במסגרת המחלקתית והגדלת היקף הקורס, והן 

במסגרת המוסדית, בהגברת פעילותו של מכון רוזן ותקצובו.

קרדיט לתמונה: אחיקם בן יוסף
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מחלקת "בצלאל בסביבה-קיימות וקהילה"- המחלקה הוקמה בשנת הלימודים תשע"ד על ידי התארגנות של 
חוצי  מישורים  במגוון  פועלת  ההתארגנות  בבצלאל.  המקיים  השיח  את  להרחיב  ששואפים  ומנהלה  מרצים  סטודנטים, 
מסלולים, ובין היתר מקיימת בשנתיים האחרונות את הקורס "קטן זה יפה"- קורס בחירה רב מחלקתי לכ-25 סטודנטים 
כל שנה אשר עוסק בנושאים בינתחומיים סביבתיים במנעד שבין בנייה ירוקה, פיתוח מוצרים והתנהגות צרכנים. השנה 
הקורס בוחן מחייה בחללים קטנים תוך בדיקה של מקרי בוחן מהארץ והעולם. בנוסף, מעניקה ההתארגנות את תו "בצלאל 
הספר  בבתי  פרויקטים  במסגרת  גם  בבצלאל  הסביבתי  העיסוק  את  לקדם  למטרה  אשר שמה  וקהילה"  בסביבה-קיימות 
השונים. ההתארגנות בוחנת אילו ערכים סביבתיים וחברתיים באים לידי ביטוי בעבודת הסטודנט ומחליטה האם להעניק לו 
את תו הסביבה. עד היום הוגשו כ-60 בקשות לקבלת התו ואושרו כ-30 עבודות. מלבד זאת, עוסקת ההתארגנות במחקר, 
בוחנת כיצד תחום הקיימות בא לידי ביטוי בקורסים השונים במוסד, ומגישה הצעות מחקר. עד 2016 קיבלה ההתארגנות 

תמיכה כספית מהמוסד אך זו הופסקה.

המחלקה לארכיטקטורה
סטודנטים.  כ-90  במחלקה  ללמוד  מתחילים  שנה  מדי  סטודנטים.  כ-450  ישנם  במחלקה  בסה"כ  הסטודנטים:  מספר 
בשנים הרביעית והחמישית מתחלקים הסטודנטים לשמונה יחידות לימוד, אשר במסגרתן יכולים הסטודנטים לעשות את 

פרויקט הגמר שלהם. בכל שלוש שנים יש קול קורא לנושאי יחידות הלימוד.

תוכנית הלימודים: 
קורסים הנוגעים לתחום:

"עיצוב אורבני בר קיימא"  - יחידת הלימוד הוקמה לפני ב- 2013 , היא  התייחסה להיבטים הסביבתיים בבנייה, סוגיות 
סוציולוגיות וחברתיות ועוד. היחידה נסגרה ב- 2016, ומאז אין קורס שעוסק בנושאי בנייה ירוקה באופן ספציפי. 

סטודיו/או מעבדה הנוגעים לתחום :
בשנה ב' מתקיימים שני קורסי סטודיו לכלל הסטודנטים אשר עוסקים בסביבת המגורים, הבית, הדירה, הבניין והעיר. 
על אף שבסילבוסים בשנים האחרונות אינן מופיעות סוגיות של בנייה ירוקה, יש התייחסות לתכנים הללו בשל הנחיה של 
הסגל המוביל באותה השנה. התכנים הנלמדים עוסקים בתכנון ירוק ולא בבנייה ירוקה כמו סוגיות אקלים ותכנון עירוני 

בר קיימא.

פרוייקטי גמר הנוגעים לתחום:
במחלקה אין מסלול ורטיקלי שמתעסק בסוגיות של בנייה ירוקה ואין אפשרות להתמחות בנושא. בפרויקט הגמר לא מופיע 
פרמטר של בנייה ירוקה בציון. ככלל, אין פרמטרים בציון שקשורים בקונסטרוקציה. המדדים שנבדקים הם אופן פיתוח 
פרויקט הגמר,  ירוקות במסגרת  סוגיות  ישנם סטודנטים אשר מעלים  זאת,  ועוד. עם  סוגיות שנמצאו בשטח  הפרויקט, 
כפועל יוצא של העניין של הסטודנט בתחום, בעיקר בתחומי זיהום ורעש, אך הדבר אינו החלק המרכזי בפרויקט, ולכן אין 

אפשרות לאמוד את מספר הסטודנטים אשר עוסקים באלמנטים ירוקים באופן ודאי והדבר משתנה משנה לשנה.

מחקרים: 
בשנים האחרונות נעשו מספר מחקרים תוך שיתוף פעולה של המוסד עם גורמים חיצוניים כמו המשרד להגנת הסביבה. שני 
המחקרים העיקריים: בנייה ירוקה בתכנון העירוני, אשר בדק את החסמים הפוטנציאליים של בנייה ירוקה בתהליכי התכנון 
העירוני, ופיתוח קווים מנחים לתכנון ופיתוח הצעה למדיניות אשר תעודד מצוינות בבנייה הירוקה. המחקר פורסם בסוף 

שנת 2015. מחקר נוסף שטרם פורסם- "לקראת מבנים מאופסי אנרגיה".

בצלאל אקדמיה לאומנות 
ועיצוב ירושלים
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עיצוב תעשייתי-תואר ראשון
מספר הסטודנטים:

במסלול הלימודים לתואר ראשון מתחילים כ-46 סטודנטים ובסה"כ במחלקה ישנם כ-180 סטודנטים.

תוכנית הלימודים: 

סטודיו ו/או מעבדה הנוגעים לתחום: 
"שינוי מקיים"  - בשנת 2012 התקיים לראשונה הקורס אשר מחדד את תפקידו של המעצב במימוש פתרונות מקיימים. 
בקורס ישנו תהליך של שיח בסוגיות אדם-סביבה-חברה, וכיצד עיצוב יכול לתמוך בקידום חיים מקיימים במרחב העירוני. 
הקורס מוצע כאחד מששת קורסי סטודיו שונים המשותפים לשנים השלישית והרביעית, ובכל שנה כ-11 סטודנטים לומדים 

בו. 
"בתנועה אורבנית" - בשנת 2014 הקורס נוסף לקורסי הסטודיו, הוא עוסק בכלי רכב אישי לעיר- עיצוב ופיתוח כלי רכב 

אישיים לעיר, חשיבה במונחי קיימות וחדשנות עיצובית. 
שני הקורסים הנ"ל מתקיימים גם בשנת 2017. 

בעבר, במסגרת פרויקט הגמר נעשה ניסיון ליצור פרויקט משותף עם המחלקה לארכיטקטורה מתוך ההבנה כי פרויקט גמר 
בעיצוב תעשייתי אינו מסתכל על התמונה הרחבה, המבט מאוד ממוקד ואין חשיבה מערכתית. הקורס כלל שלושה מרצים 
- שני אדריכלים ומעצב. בין היתר הועברו תכנים בעלי אלמנטים ירוקים. בשל מורכבות לוגיסטית, הפרויקט התקיים רק 

במשך שנה אחת, ומאז לא יצא לפועל שוב.

פרוייקטי גמר הנוגעים לתחום:

כבר ב-2012, הועלתה הצעה לכלול אספקטים ירוקים בבחינת פרויקטי הגמר, הצעה אשר לא התקבלה. אולם, משנה לשנה 
גברה החשיבות לנושאים הירוקים במסגרת פרויקטי הגמר,  הן מצד הסטודנטים והן מצד הסגל. בשנים האחרונות כ-10 
פרויקטים עוסקים בנושאי סביבה-קיימות חברתית כדוגמת מוצרים מונגשים ופתרונות לבעלי מוגבלויות, וכ-5 פרויקטים 
כוללים אלמנטים ירוקים כדוגמת פרויקט שעוסק בעיצוב אריח שמכיל בתוכו מצע אדמה אשר ניתן לגדל עליו צמחים. 
כחלק מהפעילות הרחבה בתחום בשנתיים האחרונות של המוסד כולו, ישנם פרויקטים נוספים אשר מחליטים לאורך השנה 

לשנות ולכלול בעבודתם אלמנטים ירוקים. 

לימודי תואר שני:

מספר הסטודנטים: במסלול עיצוב תעשייתי לתואר שני ישנם כ-40 סטודנטים בכל שנה, בסה"כ כ-80 סטודנטים.

קורסי בחירה הנוגעים לתחום:  

היתר  בין  העוסק  בקורס  סטודנטים  כ-15  לומדים  שנה  בכל  ומותג"-  עיצוב  לניהול  מבוא   :2 עיצוב  ניהול  "מעבדת 
בחקירת תרומת מנהל העיצוב לארגון כמוביל תהליכים וכמקשר בין העיצוב לבין פעילויות עסקיות אחרות ובניית יתרון 

תחרותי בר קיימא. בשנת 2016 שונה שם הקורס ל"עיצוב שינוי לקיימות". 
"אני צורך משמע אני קיים? על צריכה ותרבות"- קורס בחירה נוסף אותו לומדים כ-10 סטודנטים כל שנה והתקיים 
2014, הקורס עוסק בהתפתחות צריכה מוגברת והידלדלות משאבים גלובלית והכלי שיש בידי העיצוב  לראשונה בשנת 

לקידום צריכה אחראית. 
כל שנה יש סמינר אורח וכ-40 סטודנטים לוקחים בו חלק. בשנת 2014 התקיים הסמינר האורח בירוחם והתמקד בשלושה 
נושאים עיקריים: תעשיה וכלכלה, החיבור של העיר למרחב הטבעי שסביבה וטכנולוגיה במרחב האורבני. ב-2017 הפרויקט 

נעשה בשיתוף מרכז מו"פ ערבה בנושא פרויקטים ירוקים בחקלאות-ביטחון תזונתי על בטחון ותנאי קיצון. 

פרוייקטי גמר הנוגעים לתחום:
במסגרת פרויקט הגמר, כל סטודנט מחליט באופן אישי כיצד תראה עבודת הגמר שלו ואין הנחיה מצד הסגל על שילוב 
קיימות  היבטי  או  ירוקים  אלמנטים  משלבות  העבודות  מרבית  זאת,  עם  העבודה.  במסגרת  ירוקה  בנייה  של  אלמנטים 

בעבודתם.
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בעוד שבמחלקה לאדריכלות החשיפה של הסטודנטים ירדה, במחלקה לעיצוב תעשייתי וברמה המוסדית החשיפה 
לתכנים גברה.

 

קרדיט לתמונות: דוברות בצלאל
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המחלקות השונות במכון הטכנולוגי חולון שבתו מתחילת סמסטר ב' )סוף חודש פברואר 2017(, דבר אשר הקשה על איסוף 
הנתונים. מלבד זאת, המחלקות מקיימות בחינות כניסה למועמדים ועל כן הזמינות למענה על שאלות הייתה נמוכה, דבר 

אשר השפיע על איכות הנתונים. באיסוף הנתונים התקבלה עזרה חלקית ממרצים בסגל המחלקות.

תוכנית לימודים:

קורסי חובה הנוגעים לתחום:

"מבוא לפיתוח בר קיימא" - עד 2013 קורס זה היה קורס תשתית חובה לכלל הסטודנטים במכון שעוסק בקיימות. מטרתו 
בין  לאזן  וסביבתית הבאה  וניתוח מושג הקיימות כתפיסה חברתית, מוסרית  כלים בסיסיים להבנה  להעניק לסטודנטים 
הצרכים של בני האדם בדור הנוכחי לשימור משאבי הטבע והסביבה לצרכי הדורות הבאים. מאז ביטול קורס החובה, הוא 

הפך לקורס בחירה לכלל הסטודנטים.

עיצוב תעשייתי

מספר הסטודנטים: במחלקה לעיצוב תעשייתי מתחילים את הלימודים בכל שנה כ-60-70 סטודנטים וכ-250 סטודנטים 
בסה"כ.

תוכנית הלימודים: בשנה השלישית הסטודנטים בוחרים נתיבי לימוד אשר כל אחד מהם בדגש שונה. אחד מן הנתיבים 
הוא נתיב חברה וסביבה. בנתיב זה מעודדים פעילות עיצוב מתוך מעורבות ואחריות לחברה ולסביבה.  אולם, הנתיב אינו 

עוסק לרוב באלמנטים של בנייה ירוקה אלא יותר בתכנים קיימותיים-חברתיים. 
במסגרת הלימודים מתקיים כבר מספר שנים קורס חובה המכיל תכני עיצוב תוך חשיבה סביבתית, וכולל בין היתר חשיבות 

בחירת החומרים והשפעתם ועוד.

פרוייקטי גמר הנוגעים לתחום:
במסגרת פרויקט הגמר, בנתיב חברה וסביבה ישנם כ-15 פרויקטים מדי שנה אשר בהם באים לידי ביטוי ערכי קיימות 
וחברה ועבודות לדוגמא עוסקות במציאת פתרונות לאוכלוסיות עם מוגבלויות. בנוסף, ישנם מספר פרויקטים אשר עוסקים 

בנושאים ירוקים נוספים ומשלבים בנייה בחומרים חכמים ומתכלים, שילוב גינות בתוך מבנים, עיצוב לבנייה בבוץ ועוד.

שונות - בין פעילויות המחלקה, ישנם שיתופי פעולה עם גופים וארגונים חיצוניים, אשר ביחד איתם עובדים על  מציאת 
פתרונות עיצוביים לצרכים שונים. בין היתר נעשה שיתוף פעולה עם ביה"ח "אלין"-מרכז שיקום לילדים ונוער עם פגיעה 

ושיתוק מוחין בדרגה גבוהה. במסגרת שיתוף הפעולה נבנה גן שעשועים מונגש לצרכיהם.
בסופו של דבר החשיפה לתכנים ירוקים עלתה במחלקה בהשוואה למצב לפני כ-5 שנים, אולם כפי שנאמר, התכנים עוסקים 

ברובם בתחומי הקיימות והסביבה ולא בבנייה ירוקה.

עיצוב פנים

כ-300  ישנם  בסה"כ  הלימודים,  את  סטודנטים  כ-70  שנה  בכל  מתחילים  פנים  לעיצוב  במחלקה  הסטודנטים:  מספר 
סטודנטים.

הנלמדים  והתכנים  ירוקה,  בנייה  של  באלמנטים  עוסקים  אשר  קורסים  אין  במחלקה,  מרצה  לדברי  הלימודים:  תוכנית 

מכילים בעיקר התייחסות לתכנים בהקשרים חברתיים. 

HIT
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קורס בחירה הנוגע לתחום:

"עיצוב מקיים במרחב העירוני"- הקורס מיועד לשנים ג'-ד' לכלל המחלקות בפקולטה ומועבר כסדנה מרוכזת ומתמקד 
כ-20  שנה  בכל  לומדים  בקורס  ירוקה.  בנייה  של  בנושאים  ופחות  חברתית  באוריינטציה  קיימים  בפרויקטים  מתרכז 

סטודנטים, ובין היתר נעשים שיתופי פעולה עם עמותות וגופים שונים כדוגמת "אנוש", לעיצוב מוצרים מונגשים.

סטודיו ו/או מעבדה הנוגעים לתחום:

קורס הסטודיו "עיצוב לקהילות" מועבר לסטודנטים בשנה השניה ועוסק בעיצוב בהקשר חברתי. 
 

האחרונות  בשנים  לתודעה  נכנס  התחום  זאת,  עם  יחד  האקדמי.  הצד  מן  השתנה  לא  המצב  הסגל  חברת  לטענת 
וסטודנטים רבים יותר מתעניינים בו.

צילום: אבי פרידמן. 
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לסיכום הדו"ח, ניתן לראות כי במרבית המוסדות נמצא שבשנים האחרונות גדלה החשיפה לנושאי הבנייה הירוקה, בין אם 
במסגרת תוכנית הלימודים ויוזמות אקדמאיות ובין אם כחלק מהחשיפה לתחום והעיסוק הנרחב בו. ישנן מספר נקודות 
אשר הועלו בזמן כתיבת הדו״ח וניתן לראות כסיבות לשינוי בחשיפת הסטודנטים לתכני הבנייה הירוקה במוסדות הלימוד 

ובמחלקות השונות:

יישום של התכנים  ומהווה הלכה למעשה   השתתפות בתחרות "סולר דקטלון" מגבירה את חשיפת הסטודנטים לתחום 
הנלמדים בצורה פרקטית.

 יוזמות אקדמיות ברמה המוסדית מגבירות את החשיפה לתחום הבנייה הירוקה במוסד כולו, גם אם ישנה ירידה בחשיפה 
במחלקות שונות במוסד. כמו כן, גם כאשר היוזמה אינה מתוקצבת, פעולותיה השונות מביאות להגברת החשיפה.

 במחלקות בהן אינה קיימת הפרדה בתכנים, והתחום מגולם כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימוד, חשיפת הסטודנטים לנושא  
  גבוהה, וכך גם שילובו במסגרת עבודת הגמר.

 במוסדות רבים ישנם קורסים כלליים אשר כוללים תכנים של בנייה ירוקה אשר פתוחים לסטודנטים ממחלקות שונות  
  ומגבירים את החשיפה לתכנים הללו, גם לסטודנטים אשר אינם לומדים בתחומים אשר קשורים לנושאים אלו.

 במסגרת פרויקט הגמר, במרבית המוסדות אין התייחסות נפרדת לביטוי ושילוב אלמנטים ירוקים, אולם, במרבית המקרים 
  סטודנטים משלבים אלמנטים כאלו בעבודתם, ובמקרים אחרים סגל הקורס מעודד שילוב אלמנטים מסוג זה.

 במספר רב של מחלקות, גדלו מספר אנשי הסגל המומחים בתחום והם לוקחים חלק אינטגרלי בתוכנית הלימוד.

 לפי מספר אנשי סגל במוסדות שונים, החסמים העיקריים להתפתחות התחום הם תקציב והנחיה מצד ראשי החוגים על   
   העמקה בנושאים אלו.

 בחוגים שאינם ארכיטקטורה, נושא הבנייה הירוקה אינו בא לרוב לידי ביטוי, אך קיימות העמקה הולכת וגדלה 
  בנושאי קיימות, חברה וקהילה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סיכום ומסקנות
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 פירוט
  מידת החשיפה לתכני

 הבנייה הירוקה עלתה או
ירדה בשנים האחרונות

שם המוסד מחלקה/חוג

ארכיטקטורה ללא שינוי  העיסוק בנושא גבוה כבעבר  

טכניון
 עיצוב תעשייתי המודעות לנושא עלתה

המודעות של הסטודנטים עלתה
העיסוק בנושא מתחדד משנה לשנה

 תכנון ערים

 הנושאים על סדר היום, מספר 
אנשי סגל בתחום עלה

 אדריכלות נוף

 "התו הסביבתי", "בצלאל 
בסביבה- קיימות וקהילה"

 מבט כללי על המוסד

בצלאל

ארכיטקטורה  בוטלה יחידת לימוד בנושא

  יותר אנשי סגל וסטודנטים עוסקים
 בנושא, דבר המתבטא בעלייה

בתכנים הירוקים בפרויקט הגמר

 עיצוב תעשייתי תואר 
ראשון

 כחלק מההשקעה של המוסד 
בתחום

 עיצוב תעשייתי 
תואר שני

ללא שינוי אין שינוי בתוכנית הלימודים  אוניברסיטת אריאל ארכיטקטורה

 קורס בחירה הפך לחובה, 
תחרות סולר דקטלון תרמה 

להגברת החשיפה

 ביה"ס לעיצוב
 וחדשנות

 המכללה למנהל

 קורס נוסף בבנייה ירוקה, אין 
הפרדה בנושא והוא חלק אינטגרלי 

מתוכנית הלימודים

 המחלקה 
לארכיטקטורה

 
המרכז האקדמי ויצו

 מכון רוזן, יותר תקציב וקורסים 
כלליים העתידים להיפתח

 שנקר מבט כללי על המוסד

יותר קורסי חובה וקורסי 
בחירה בתחום

 עיצוב פנים, מבנה 
וסביבה

 קורס בחירה הפך לקורס סטודיו 
מקיף

 עיצוב תעשייתי

ללא שינוי אין שינוי בתוכנית הלימודים  אוניברסיטת ת"א ארכיטקטורה

 המודעות עלתה, לאו דווקא דרך 
תוכנית הלימודים ללא שינוי

 
עיצוב פנים HIT

 פחות נושאי בנייה ירוקה, יותר 
נושאים קיימות חברתית וסביבתית

 עיצוב תעשייתי

 עיצוב משולב אין תכנים ירוקים

סיכום המצב הקיים בשנת 2017 ביחס לשנת לשנת 2012 
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הערות אודות מגבלות איסוף הנתונים:
 

בתחילה, הדו"ח אמור היה להכיל התייחסות ל-9 מוסדות אקדמיים בהם 21 מחלקות לימוד שונות. בסופו של דבר כולל 
על השגת  ומגבלות אשר הקשו  סיבות  נובע ממספר  לימוד. הפער שנוצר  ו-16 מחלקות  מוסדות  התייחסות ל-8  הדו"ח 
המידע ואילצו לסיים את הדו"ח מבלי להתייחס למספר מוסדות. בחלק מן המוסדות/מחלקות, לא נמצא איש קשר אשר 
בקיא בנושאי הבנייה הירוקה ויכול היה להשיב על שאלות, זמינות נמוכה של אנשי קשר אשר ביקשו לקחת חלק אך עקב 
אילוצים אקדמיים שונים כמו תערוכות, מבחני כניסה למועמדים, שביתות וכו' מנעו מהם להתפנות ולהקדיש זמן לנושא.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




