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 2020-2021 תחרות אקדמיות

 
 

 רקע  

שריפות    באוסטרליה השתוללו   . לכותרות משבר האקלים  עלה   2020תחילת שנת  - 2019שנת  סוף ב

יצאה משבדיה    2019בספטמבר    .חיים -בעלישל יערות והרגו כרבע מיליארד    קמ"ר  110,000-כ חיסלו  ש

ועידת האקלים בניו יורק שם נשאה דברים  ו בסירה המונעת על ידי אנרגיה מתחדשת גרטה טונברג ל

 נוקבים מול מנהיגי העולם.   

מדינות אשר חתמו    190-כ  לסמן שינוי.   2020הייתה אמורה שנת    גם מבחינה מדינית ובינלאומית

למשק דל פחמן עד  בוועידת האקלים בגלזגו  להגיש את התכניות שלהן  היו צפויות  על הסכם האקלים  

 .  2050שנת 

עד שנת    בגרמניה לניטרליות של פחמן  אקלים שמטרתו להגיע  ובסוף שנת    2050הוקם קבינט 

   מעגן את יעדי הפחתת הפליטות. אושר לראשונה חוק אקלים אשר  2019

אפס פליטות גזי חממה  מהשאפתניים בעולם, ל   ם,יעדי  חוק לקביעת   2019אושר ביוני    בבריטניה 

ערך של גזי חממה    ת ידי תוכניות לקיזוז כמות שוופליטות יהיו מאוזנות על  הכל    - 2050עד שנת  

   . מהאטמוספרה, כמו נטיעת עצים או שימוש בטכנולוגיה כמו לכידת ואחסון פחמן

ס פליטות גזי חממה  ו פיויצר מפת דרכים לא  2020אקלים שנכנס לתוקף בינואר  חוק  הקבע דיה בש

   . 2045נטו עד שנת 

 

התכניות  משמעותי.    בתוך  תפקיד  הבנייה  לסקטור  לכמעט  הללו  אחראי  הבניה    40%סקטור 

בשנת  הגלובליות  מהפליטות  המבנים    2018:  סקטור  )סך    36%היווה  סופית  באנרגיה  מהשימוש 

ו  מהאנרגיה מתהליכים הקשורים לפליטת פחמן דו חמצני    39%-האנרגיה ששימשה בפועל במשק( 

(CO2)  ,11%  ומוצ בניין  חומרי  וזכוכית.מייצור  מלט  פלדה,  כגון  בצריכת  ה  רים  ביותר  החד  גידול 

כתוצאה    33%- ביותר מ  2010-2018אשר עלה בין השנים    קשור לקירור מבניםהגלובלית  החשמל  

   . ומתחממים חמים באזורים   גדלים מביקושים 

 

צפוי מלאי הבנייה העולמי    נפש,  מיליארד   10-ל  כאשר אוכלוסיית העולם תתקרב ,  2060עד שנת  

יותר  העולם עובר כיום את גל הצמיחה העירוני הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית.  להכפיל את שטחו.  

שני שלישים מהאוכלוסייה    2060ממחצית מהאוכלוסייה הגלובלית מרוכזת באזורים עירוניים, ובשנת  

טריליון מטר    2.48-. כדי להכיל צמיחה אדירה זו, שטח הרצפה הגלובלי צפוי לגדול בתתגורר בערים

גידול זה לא יוכל להתקיים ללא הרס נוסף של משאבי טבע ושל השטחים הפתוחים הטבעיים  מרובע.  

 שנותרו בעולם.  

 

לאור הגידול החזוי    מגמות גלובליות אלו כמעט תואמות אחד לאחד את האתגרים הקיימים בישראל. 

  2040מיליון יח"ד בנויות עד    1.5-, קבע קבינט הדיור כי יש צורך ב2060באוכלוסייה והכפלתה עד שנת  

בהיקף הבנייה הקיימת. בנוסף אחד    60%- מיליון יחידות דיור קיימות. גידול של כ  2.4-שיתווספו לכ

ת שהולכת ומצטופפת ומחריפה בה  האתגרים האקלימיים בישראל נוגע לקירור מבנים בסביבה עירוני

 תופעת אי החום העירוני.    
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משגשגת בסביבה  כלכלה  ל"אסטרטגי שמטרתו ניסוח חזון והצבת יעדים  התבצע תהליך    בישראל

 .  2050-במקיימת"  

התכנון )משרד    ל משרדי וכלל את המשרד להגנת הסביבה, מנה-התהליך התבצע בשיתוף פעולה בין

 .    ומשרד הכלכלה והתעשייה  האוצר(, משרד התחבורה, משרד האנרגיה

בצורה   עוסקים  שהוצבו  היעדים  את  ליישם  מנת  על  הנדרשים  הפעולה  בנושא תחומי  ים  רחבה 

נים, בנייה ירוקה ובנייה מאופסת אנרגיה, תחבורה בת קיימא  במערים ו  הקשורים לתכנון ולבנייה:

 פסולת.  ו

ה בהתמודדות לסביבה  מרכזי  האקלים   בנויה תפקיד  משבר  הסביבתיים  עם  האתגרים  לצד   .

שהיא   ובהזדמנויות  במשאבים  להשתמש  האפשרות  קיימת  מציבה,  לחשוב  מספקתשהיא   ,

ותוך   בסביבה  פגיעה  ללא  משגשגת  וחברה  כלכלה  שתיתכן  כך  מקיים,  באופן  אותה  ולתכנן 

       שמירה על בריאות האדם.

 

 
 לקריאה נוספת:  .  " 2050ישראל  -ארבעת תחומי הפעולה בתכנית "כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת

לקריאת חומרי  |  לצפייה במצגת הכנס  :  2019שהוצגו בכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה בדצמבר     חומרי רקע, כפי

   זון תחומייםמסמך יעדים, מדדים וח |  הרקע

 

 

ותשומת הלב    2020נובמבר  בשל משבר הקורונה נדחתה הועדה שתוכננה להתקיים בגלזגו באולם  

הציבורית הוסטה ממשבר האקלים למשבר הבריאותי של הקורונה ולמשבר הכלכלי שנוצר בעקבותיו.  

ליטות הפחמן  יחד עם זאת, קיבלו תושבי העולם הצצה נדירה למה שיכול היה להיות אילולא מכונת פ 

, אנשים בערים רבות בעולם  מהודו  הימליהת ה ופסג  לראשונה זה כמה עשורים נראו  - בודסקה מלעפ

 דיווחו כי האוויר נקי יותר ובדיקות שונות הראו צניחה של עשרות אחוזים בפליטות הפחמן.  

https://www.idi.org.il/media/13626/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-v3.pdf
https://www.idi.org.il/hurvitz/2019/program/day1/afternoon-session/materials/
https://www.idi.org.il/hurvitz/2019/program/day1/afternoon-session/materials/
https://www.idi.org.il/media/13569/hurvitz2019_israel-2050-a-strategic-plan-for-a-thriving-economy-in-a-sustainable-environment-indices-goals-and-visions-by-field.pdf
https://www.idi.org.il/media/13569/hurvitz2019_israel-2050-a-strategic-plan-for-a-thriving-economy-in-a-sustainable-environment-indices-goals-and-visions-by-field.pdf
https://www.idi.org.il/media/13569/hurvitz2019_israel-2050-a-strategic-plan-for-a-thriving-economy-in-a-sustainable-environment-indices-goals-and-visions-by-field.pdf
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intl/index.html-scli-india-lockdown-visible-https://edition.cnn.com/travel/article/himalayas 

 

התחדשות   בתהליכי  להתממש  צפוי  מהבנייה  ניכר  אחוז  כי  והצפי  למגורים  הגבוהה  הדרישה  לאור 

ם מחדש, אנו רואים במצב זה הזדמנות הן לחשוב  רחבים, בהם מתחמים גדולים נהרסים ובנבני  עירונית 

מרחב חדש  תכנון  על איכויות המרחב הקיים וכיצד ניתן לשמרן ועל ההזדמנויות החדשות הנוצרות ב

,  כאלו שנועדו לסייע בפתרון משבר האקלים  , תוך מרקם בנוי קיים. כיצד ניתן לשלב היבטים סביבתייםב

שישנה  כיצד ניתן לחשוב מחדש על המרחב המתוכנן ועל תפקודו כך    ?בתוך תהליכי התכנון והבנייה 

כיצד    את אופן התכנון העכשווי וירתום תהליכים קיימים ועתידיים לטובת יצירת עתיד דל פחמן? 

 ניתן למנף תהליכי התחדשות עירונית ליצירת מרחב דל פחמן? 

  

https://edition.cnn.com/travel/article/himalayas-visible-lockdown-india-scli-intl/index.html
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 מטרות התחרות 

 

המרחב הבנוי בהתמודדות עם משבר  של תכנון ולהשפעה לעלות מודעות לחשיבות  .1

 . האקלים

 . דל פחמן   מרחב בנוילעורר מחשבה על פתרונות יצירתיים ומעשיים לאתגר של   .2

 . תכנוניות   לטובת שינוי פרדיגמות ותפיסותשל התחדשות עירונית  לרתום תהליכים קיימים  .3

   

 קהל יעד 

 

: בתי ספר  התחרות מיועדת לסטודנטים בשנים מתקדמות במקצעות התכנון והבנייה •

 . לאדריכלות, תכניות לעיצוב תעשייתי, עיצוב פנים, עיצוב סביבה, תכנון עירוני, הנדסה

 התכנית רלוונטית לשנים מתקדמות בתואר ראשון ולתארים מתקדמים.   •

הפעילות  התחרות פתוחה הן לקורסים שנתיים והן לקורסים סמסטריאליים. יחד עם זאת,  •

בנק שעות של  . )יום עיון ואירוע חשיפה(   סביב התכנית תתרכז ברובה בסמסטר השני

 הרצאות אקדמיות יהיה זמין למרצים לאורך כל שנת הלימודים.  

 

 

 תמיכה פדגוגית בתחרות 

 

שעות הרצאה אקדמיות של מרצים מן החוץ בנושאים   15-כלכל מוסד יוקצו   – בנק שעות של מרצים 

בהתאם לכמות המרצים והסטודנטים  לכל מוסד יקבע )מספר השעות הרלוונטיים לתחרות 

 .  (1בכל מוסד  המשתתפים בתחרות

בתחרות  מוסדות המשתתפים הסטודנטים ביתקיים יום עיון לכלל  סמסטר השניה תחילת ב - יום עיון

, במסגרת  ובהם יוצגו הקונפליקטים והשאלות הנידונות בתחרות בהרחבה על ידי אנשי מקצוע. כמו כן

 יתנהל דיון ושיח בין הסטודנטים במוסדות השונים.    יום העיון

 הפרויקטים הזוכים והפרויקטים המצטיינים.  בתום התחרות יתקיים אירוע חשיפה של   -אירוע חשיפה 

 חוברת המציגה את כלל הפרויקטים שהוגשו לתחרות. תופק  -חוברת 

  

 
קורסים    3שעות אקדמיות,   21  -קורסים 2שעות אקדמיות,  6מוסד בו משתתף קורס אחד בתחרות יקבל  1

 . שעות אקדמיות  16 -ומעלה
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 ומסלולים  נושאים

 מסלול אדריכלות/תכנון עירוני

  התחדשות עירונית ל רעיונית    ולייצר תכניתבישראל    בנוי קייםמרחב    על המשתתפים יהיה לבחור

של   בהיקף  שטח  לבחון  .  דונם  100-20על  התכנית  תכנונייעל  הנפוצים  פרמטרים  בהתחדשות  ם 

 ציפוף, תשתיות, הגדלת היקף הבינוי ועוד.   :עירונית כגון 

במסגרת תהליכי התחדשות עירונית מתוך מטרה    פיתוח המרחב הציבוריעל ההצעה לשים דגש על  

פחמן ב  מרחלייצר   דל  איכותי  להתייחסותעירוני  בנוסף  הציבורי  הממוקדת   .  המרחב  יש    , לאיכות 

 .  ברשימת הנושאים לבחירהים רהמתוא  נושאיםהמשלושת  באחד  להתמקד בכל הגשה 

קיים  מרחב  ל  כנית תיהיה  המוגש  התוצר   וחדשנית  להתמודד    השמצליח עירוני  יצירתית  עם  בצורה 

 . במסגרת תכנון מרחבי מתן מענה תוך וזאת ושל משבר האקלים  ים של התחדשות עירונית האתגר

בקנ"מ   • תתבצע  בעוד    1:100,  1:500,  1:2,000ההגשה  מפורט  יהיה  מהקנ"מ  אחד  רק  כאשר 

   . תהשניים האחרים יציגו סקיצה רעיוני

בפורמט   • תוגש  לצרף    POWERPOINT  (10ההצעה  יש  בה  את  שקפים(  המתארות  הדמיות 

 המרחב הציבורי ממבט של מפלס הולך הרגל, וכן מבט על הרחוב. 

   .מילים(  500 יש לצרף טקסט המפרט את הרציונל של ההצעה )עד  •

התועלות  העקרוני שיאפשר את מימוש הרעיון ואת    הכלכלי  רציונלהסביר את  מהיש לצרף טקסט   •

 .  מילים( 500עד )   אימפקט חברתי/החברתיות 

 

 מסלול עיצוב תעשייתי/עיצוב מוצר 

להשתלב במרחב הבנוי בתהליכי התחדשות    ושיוכל על המשתתפים יהיה לפתח מוצר/ סדרת מוצרים  

ולספק   האקלים עירונית  משבר  לסוגיית  הקשורים  פתרונות  של  הנושאים    מכלול  משלושת  באחד 

חומריים  -עיצוביים התוצרים הינם פרטים המציעים פתרונות  .  ברשימת הנושאים לבחירה המתוארים  

)ע הציבורי  במרחב  נראות  ובעלי  לבחירה  בנושאים  מהסוגיות  ברחובות,  לאחת  בניינים,  חזיתות  ל 

 בחצרות וכו'(.    

 כמו כן יש להציג הדמיות כיצד המוצר/סדרת המוצרים תקבל ביטוי במרחב הציבורי.  

 . שקפיםPOWERPOINT  (10 )ההצעה תוגש בפורמט  •

 מילים(.   500יש לצרף טקסט המפרט את הרציונל של ההצעה )עד  •

התועלות  ואת    של המוצר/סדרת המוצרים   התועלות הסביבתיות סביר את  מיש לצרף טקסט ה •

 .  מילים( 500)עד   אימפקט חברתי/החברתיות 

 

 

 
 ציבוריהמרחב  חשיבה מחודשת על ה:  ונושא מחייבמיקוד 

איכות   על  ההתפשרות  ללא  הצפיפות  הגדלת  את  מאפשר  איכותי  ציבורי  תכניות  התכנוןמרחב   .

מייצרות  הן  כך למשל,  .  ותפקידו   התחדשות עירונית הן הזדמנות לחשוב מחדש על המרחב הציבורי

וכן טיפול ב תכנון  ל  הזדמנות ועצים  אי החום  מרחבים מוטי הליכה ברגל, מאפשרות הוספת הצללה 

 .  העירוני 
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? היכן הוא ממוקם )במפלס הרחוב, על גגות, בין בניינים(? כיצד יכול  איכותי  מרחב ציבורי אם כן  מהו  

- חברתיות -הכלכליותלתרום להפחתת פליטות גזי חממה? אילו מודלים חדשניים של תמחור התועלות  

מה שונה  ? בבתכניות התחדשות  לייצר מנגנון חדש לחישוב אחוזי בנייה למשל  יכולים    סביבתיות שלו 

דל פחמן מתכנון כיום? אילו תובנות ניתן לגייס מתוך משבר הקורונה לגבי האיכות  עירוני תכנון מרחב 

הנדרשת מהמרחב הציבורי? מה לגבי מרחב פרטי משותף? כיצד ניתן לשמור על האיכויות הקיימות  

 תוח? בתוך תהליכי הפי במרחבים הוותיקים )גריד הרחובות, עצים בוגרים, נכסי תרבות( 

 

 נושאים לבחירה 

 

1 . 

ייצור  

אנרגיה  

במרחב  

 העירוני 

  צריכת האנרגיה עלות  היקף ול תכניות התחדשות עירונית כיום אינן מתייחסות ל

מתוכננים. של   תהליך    מרחבים  לבנות  ניתן  האנרגיה  ל  המתייחסכיצד  צריכת 

המתוכנן   ליעילבמרחב  המרחב  את  ולהפוך  אנרגיה  לייצר  מהן  ?  ולאפשרויות 

הציבורי במרחב  אנרגיה  לייצר  שמייצר  האפשרויות  להציע  ניתן  מודל  איזה   ?

עירונית התחדשות  בתהליכי  הבנוי  במרחב  אנרגיה  לייצור  הוא    כלכליות  וכיצד 

 ? משפיע על תהליכי ההתחדשות עצמם

  , 27%-ל  7%-רגיות מתחדשות בישראל מנאהחשמל    בתקופת הקורונה עלה ייצור 

תפקידן של אנרגיות מתחדשות  אילו תובנות ניתן לגייס מתוך משבר הקורונה לגבי  

 ? במרחב הבנוי

2 . 

כלכלה  

 מעגלית 

בתהליכי   מתכלים.  חומרים  הינם  הבנוי  המרחב  את  בונים  אנו  מהם  החומרים 

 הריסה ובנייה מחדש של מרחבים עירונים מיוצרת פסולת רבה.  

העירונית תהליכי ההתחדשות  לתוך  אותה  למחזר  ניתן  לייצר  כיצד  ניתן  כיצד   ?

חומרים  צפוי לייצר פסולת רבה במידה ויידרש לפירוק? אלו  מרחב חדש שאינו  

כיצד ניתן לייצר זיקה בין מערך    ניתן לבנות בהם בנייה עירונית צפופה?  ם חדשי

 הייצור בערים?פסולת למערך ה

3 . 

 נוף יצרני/ 

אקולוגיה  

 אורבנית 

וחוות   המרחב  בפיתוח  עליונה  עדיפות  קיבל  העירונית  החקלאות  נושא  בפריז 

נטושות רכבת  מסילות  לצד  גגות,  על  מזון  מהו    לגידול  לבקרים.  חדשות  קמות 

התפקיד של ערי העתיד בייצור מזון? כיצד הדבר משתלב ביעדי הפחתת פליטות  

ובשינוי התפישות לגבי תפקידן היצרני של הערים? מהו הביטוי המרחבי האפשרי  

 לגידול מזון בערים?   
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 תוצרי התחרות 

מוצר  תכנון/ קטים המציעים פרוי לנושאים המפורטים לעיל.מתייחסת שאינה לא תתקבל הגשה  .1

 לא יוכלו להשתתף.   נושאי התחרותבלבד ללא התייחסות ל

דונם או סדרת מוצרים המתייחסים למרחב   20-100מתוכנן בהיקף של מרחב  התוצר יהיה .2

ייצור אנרגיה, כלכלה מעגלית, אקולוגיה  הציבורי ונושא נוסף מתוך שלושה נושאים מוצעים ) 

נדרשת חשיבה ועבודה על הממשק בין משבר האקלים לתהליכי התחדשות  (. כמו כן אורבנית

 .  עירונית כפי שהוא בא לידי ביטוי במרחב המתוכנן

העירוני בישראל ולייצר תוצר שמקורו  במרחב  קייםלהתייחס למקום או אזור גיאוגרפי    ההצעה על  .3

 . בתהליך התחדשות עירונית שיעדו מרחב דל פחמן

וכן להתייחס לתהליך    נושא המחייב, לנושא הבחירההוליסטי המתייחס לעל התוצר להציג פתרון  .4

איכותי ודל  עירוני  המייצר מרחב ההתחדשות עצמו ולשינוי הגישה שמאפשרת תהליך דל פחמן 

     פחמן.

 להתייחס גם לאימפקט חברתי והגיון כלכלי.    ההצעהעל  .5

מילים. על הטקסט   500בהיקף של עד  ד , כל אחWORDטקסטים בקובץ  2על התוצר לכלול  .6

  ההצעה, האימפקט של הרעיון, הישימות של הרעיון,הראשון לכלול הסבר על הרציונל של 

  חשוב להתייחס התהליך אותו עבר הצוות, וכל מידע אחר שהקבוצה תראה לנכון להוסיף. 

בטקסט לחשיבה החדשנית המוצעת בהתייחס לתהליכי התחדשות עירונית ולתפקיד שלהם ככלי  

לצמצום פליטות וטיפול במשבר האקלים, זאת לצד הביטוי הפיזי של ממשק זה במרחב הציבורי  

ירת הצוות. בטקסט השני יש להסביר את האימפקט החברתי של ההצעה  ובנושא נוסף על פי בח

ואת ההגיון הכלכלי שעומד בבסיסה. אין צורך בחישובים מדוקדקים אלא ברציונל הכלכלי תוך  

 הצגת חישובים כלליים בלבד.   

  מודל צילומי יה/המחשה/הדמ שקפים מקסימום המכילה  10( עד POWERPOINTמצגת )בקובץ  .7

ויזואלי התומך בהצגת ההצעה. כמו כן על המצגת להכיל תרשימים, חתכים, תכניות  או כל אמצעי 

   רלוונטי.ו/או כל ביטוי מקצועי אחר 

יוזמי התחרות רשאים לחשוף, לפרסם ולעשות כל שימוש בחומר ובמידע שייצברו בתהליך   .8

מדיה ובכל  התחרות וכך גם את תוצרי התחרות, לרבות התוכניות השונות שיוגשו, בכל אופן או 

 עת אשר ימצאו לנכון. 
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  פרסים

 ₪.   57,500  - בתחרות  פרסיםהסה"כ שווי  .1

במסלול תכנון ושני פרסים )מקום ראשון ושני(    פרסים )ראשון, שני ושלישי( 3סה"כ יחולקו  .2

 יוזמי התחרות יכולים לשנות את החלוקה טרם פרסום התוצאות הסופיות. במסלול מוצרים. 

 הפרסים יוענקו לסטודנטים הזוכים.   .3

. מארגני התחרות יעבירו  יחליט עצמאית כיצד לחלק את סכום הזכייה בין חבריוצוות הסטודנטים  .4

 את סכום הזכייה לנציג אחד נבחר מטעם הצוות.  

על אף האמור לעיל, יוזמי התחרות רשאים בכל שלב של התחרות לשנות את הרכב הפרסים או   .5

להמירם בשווה ערך כגון סיור מקצועי, הכשרה או כל פרס אחר, וזאת לפי שיקול  את סכומם או  

 דעתם הבלעדי. 

 

   ₪  37,500  שווי הפרסים   -מסלול תכנון

 17,500 מקום ראשון 

 12,500 מקום שני 

 7,500 מקום שלישי 

 

 ₪    20,000 שווי הפרסים  -מסלול מוצרים 

 12,500 מקום ראשון 

 7,500 מקום שני 

 

  



 המיזם המשותף של  

 המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ו  המשרד להגנת הסביבה 

 

9 

 

 

 קריטריונים לשיפוט 

 

 טבלת מחוון השיפוט להלן רלוונטית לשני המסלולים. 

 

 משקל  פירוט  נושא  

כיצד הרעיון הופך את המרחב הציבורי איכותי   הציבורי  איכות המרחב  1

איכות  עבור אנשים? כיצד מספק הרעיון  

המוצעת לעומת   החיים בסביבה המתחדשת 

 המצב הקיים? 

15% 

וצפיית  גמישות ישימות,  2

 פני עתיד 

 

 ? מידת הישימות של הפתרון

עד כמה הפתרון יכול להתאים את עצמו  

 עתידיים?  לשינויים 

את   ( scale-upעד כמה ניתן להרחיב )

 ? השימוש בפתרון

20% 

 10% מהו האימפקט הסביבתי של הפתרון המוצע?  קיימות  3

מי מעורב  אילו אדוות מייצר הפרויקט?   אימפקט  4

  מהם מעגלי ההשפעה?בתהליך ו

כיצד מייצר הרעיון סינרגיה בין סוגיית משבר  

   ?תהליכי התחדשות עירוניתהאקלים ו

20% 

כלכלית של הרעיון  -מהי ההשפעה החברתית  כלכלי  -חברתי  5

 השפעה זו?  מנומקת המוצע? כיצד 

20% 

 ?הרעיון המוצג חדשני עד כמה  חדשנות ויצירתיות  6

עד כמה מוטמעת חשיבה יצירתית בפתרון  

   ?עצמו, בהצגת הפתרון, בניתוח הבעיה

15% 

 

על ידי צוות מקצועי, בלתי תלוי, שלא   תתבצע בחינת עמידתם של חומרי ההגשה בתנאי התחרות  .1

 ייקח חלק בצוות השיפוט.  

חומרים שימצאו תואמים לכללי התחרות ימוספרו באופן רציף ובלתי מזהה ויועברו לתיקיות   .2

 לשלב השיפוט.  אנונימיות 

ויהיה מורכב מנציגי המשרד להגנת הסביבה, המועצה  יוזמי התחרות  צוות השיפוט יבחר על ידי  .3

 רלוונטיים שייבחרו לפי שיקול דעת יוזמי התחרות.  מקצועיים בנייה ירוקה וגורמים הישראלית ל 

ובמחוון    מפורטים במסמך זה  אשר  והקריטריונים התחרות  עקרונות על פי ייעשה  התחרות  שיפוט  .4

 זוכה באף לבחור  לא  הזכות השופטים  לצוות  השיפוט שמורה  במסגרת . יחד עם זאת, השיפוט

 .  בלעדי ת דע שיקול לפי  וזאת, התחרות של  הסופית  הבחירה  בשלב   שהוא

 ערעור.  עליהן  ואין סופיות הן  השופטים חבר  החלטות .5

 

 

 להשתתפות בתחרות הנחיות 

 

 ים / הקורס הלמרצ  הנחיות

, ייקחו על עצמם להיות אחראים להנחות את צוותי  בתחרות   מרצים המעוניינים להשתתף  .1

ולהוות גורם מקשר    2020-2021בשנת הלימודים הסטודנטים השונים במסגרת קורס או סטודיו 

   מול המועצה הישראלית לבנייה ירוקה. 
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מסגרת קורס  כחלק מקורס או סטודיו הנכלל בתכנית הלימודים בתהיה הנחיית הסטודנטים  .2

   סמסטריאלי או שנתי.  

  . בלינק הבא, ההרשמה תתבצע  2020.9.24על המרצה לרשום את הקורס לתחרות עד לתאריך  .3

 י.  ס סמסטריאלי )א' או ב'( או שנתורציין האם מדובר בק ליש  

 מרצה יוכל/תוכל להנחות צוותי סטודנטים ביותר מקורס אחד בו הוא מלמד/ת.   .4

 

 לסטודנטים   הנחיות

על ראש הצוות  , האחראי על הקבוצה. ראש צוות  לכל קבוצת סטודנטים הניגשת לתחרות יוגדר .1

 . noya@ilgbc.orgלמייל   2120.9.15לשלוח את תוצרי הקורס עד לתאריך 

 סטודנטים.  2כל קבוצה תכיל לכל הפחות  .2

 . נציגים מכל קבוצה המשתתפת בתחרות 2קיימת חובת השתתפות ל – השתתפות ביום העיון  .3

 

 

  

https://ilgbcdev.formtitan.com/origin/ACADEMY2020/origin/?device=Desktop#/
mailto:noya@ilgbc.org
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 חומרים להגשה 

 noya@ilgbc.org למייל  21.9.15על ראש צוות הסטודנטים לשלוח את תוצרי הקורס עד לתאריך 

 המייל לכלול את המידע הבא: על 

 האקדמי, הפקולטה ושם הקורס.  שם המוסד שם המנחה,   .1

 של כל הסטודנטים בקבוצה ודוא"ל פרטי.  המלא שמם .2

מארגני  ופרטיו של הסטודנט האחראי לחלוקת סכום הזכייה בין הסטודנטים )כאמור שמו ציון  .3

 הזכייה לסטודנט זה(. התחרות אחראים להעביר את סכום 

שקפים, המציגה את הפתרון אותו מגישה קבוצת הסטודנטים    01מ  לא יותרהמכילה מצגת  .4

ניתן להוסיף למייל לינק  מגה,  10ומייצגים את תוצרי התחרות. במידה והמצגת שוקלת מעל ל 

 לעמוד חיצוני להורדתה.  

 , כמפורט לעיל. מילים כל אחד  500עד , כמפורט בתוצרי התחרות, שני טקסטים כתובים .5

להיות אנונימיים לחלוטין, ואין לשלב שמות או סמלים מזהים על   המצגת והטקסטים על   .6

 מסמכים אלו.  

 

 לוחות זמנים 

יפורסם    –  פרסום הקול הקורא • נו ממליצים למוסדות  . אלכל המוסדות האקדמיים הקול הקורא 

 באופן פנימי בין כלל המרצים.  הלימוד להפיצו 

סופי • הרשמה  הקורס   -  תאריך  את  המרצים המנחים  ע"י  תבוצע  הבא  ההרשמה  עד    בקישור 

 . 24.9.2020-לתאריך ה

בשאלות אל המועצה הישראלית    ניתן לפנות  15.8.2020  - ל  15.9.2020  -בין ה   –  שאלות ותשובות  •

המועצה לבנייה ירוקה  מ  , רכזת התחרותנויה פילו  אל  או במייל   03-7365498לבנייה ירוקה בטלפון  

 noya@ilgbc.org  .  באתר המועצה הישראלית  שאלות ותשובות נבחרות יפורסמו בעמוד התחרות

 . לבנייה ירוקה 

יעדכנו על פתיחת הקורס ותחילת העבודה על    -   עדכון פתיחת קורס  • מרצים שנרשמו לתחרות 

קורסים   על  הנפתחים  התחרות.  יעדכנו  א'  עד    פתיחתבסמסטר  קורסים  19.11.2020הקורס   .

 .  18.3.2021הנפתחים בסמסטר ב' יעדכנו על פתיחת הקורס עד 

 בתחילת אפריל. יום עיון לכלל הסטודנטים והמרצים המשתתפים בתחרות יתקיים  - יום עיון •

  2120.9.15עד לתאריך    תחרותלשלוח את תוצרי ה  על ראש צוות הסטודנטים  –  הגשות התחרות  •

ימי עבודה. במידה שלא    2.  אישור על קבלת ההגשה יתקבל במייל תוך  noya@ilgbc.orgלמייל  

ימי עבודה, יש להתקשר למשרדי המועצה הישראלית לבנייה    2התקבל אישור על קבלת המייל תוך  

   ולעדכן כי נשלחו החומרים.   03-7365498ירוקה בטלפון 

 .  2021אוקטובר  הראשון של תתקיים בשבוע  - ישיבת שיפוט •

הצוות הזוכה  ראש .  2021 אוקטובר  חצית השנייה שלההכרזה תתבצע במ –  הכרזת הזוכים •

 יקבל הודעה על הזכייה במייל. 

mailto:noya@ilgbc.org
https://ilgbcdev.formtitan.com/origin/ACADEMY2020/origin/?device=Desktop#/
mailto:noya@ilgbc.org
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