
עוטף אור
..."מקלט שומם הופך לאי של חינוך לקיימות בזכות הבנייה הירוקה"

.  בקומה התחתונה של בית הספר|  מיקום
.ר"מ60כ|  גודל    



בשונה ממיזמים , אחת התובנות הגדולות שלנו במיזם הזה"
כאן  , אחרים בהם לוקחים פדגוגיה ומלבישים על סביבה קיימת

,  והופכים אותה ליתרון, מזהים קושי ומצוקה מבניתבעצם 
שיש לנו כאן בבית  לקח לנו זמן להבין . מהלימון ללימונדה

חדר שיש בו מצוקה  ... שצריך לרפא אותו' חולה'הספר חדר 
הבנו שעלינו . אווירה ונותר כמעט חסר שימוש, אוויר, של אור

למצוא פתרון ולתת מענה לחלל הזה כדי לאפשר למידה בריאה  
להעצים עוד יותר את זו הזדמנות נהדרת . ומיטבית יותר

"בבית הספרהחינוך לקיימות ולאהבת הסביבה 
(מתוך שיחת סיכום הפרויקט, מנהלת בית הספר)

הצורך

מחנקתחושת,ורטיבותטחבשלרעריח|אוורור
.זובכיתההלומדיםהתלמידיםבקרב

מסיבות).ומדכאאפלולי,חשוךהחדר|אור
צריכיםהמתכתחלונות,ביטחוניות

.(סגוריםלהישאר

ונשמעיםפשוטגבסבקירמחולקהחדר|אקוסטי
.הכיתותביןרעשים

,משימושלהימנעותגורםהחללחולי|שימושיותהעדר
בעתותהמציאותמכורחנעשההשימוש
.הלומדיםבחוסןופוגע,ביטחוניתמתיחות



התהליך
.הפרויקטלטובתנרתמהכולההספרביתקהילת

צוות,הספרביתמנהלתאתהכוללמנחהצוותהוקם
.הפרויקטהובלתלצורךהביתואבוהרובוטיקההמדעים

תלמידיי"עהאדםעלהשמשאורהשפעתעלחקרבוצע
.'גשכבה

י"עבחללמסומנותבנקודותהאורשטףשלמדידותנערכו
.הנמוכותהשכבותתלמידי

לבחוןבמטרה'השכבהתלמידיי"עכמותיסקרנערך
,האורלכמותביחסבחללשלמדוהתלמידיםתחושתאתולכמת

.והתחושההאוורור

שכבתתלמידישלבידיהםהופקדוהפתרונותוהצעתחקר
חקרבוצע,פנימהשמשאורלהכנסתשוניםרעיונותהועלו–'ו

האווירהאורעלבחדרשוניםצבעוגווניצמחייההשפעתבנושא
.והתחושה

מהכיתותבחלקורטיקלייםגידולקירותנבנובופיילוטבוצע.

האור הוא גם טוב וגם לא    , אני לא מצליחה להבין"
!"?טוב
(במהלך חקר השפעת אור השמש על האדם' תלמידת כיתה ג)



הפתרון -התהליך 
בלתישנראהמבניקושימולהתמודדנוהפתרונותלמציאתהחשיבהבתהליך

,ייעשההדבראםוגם,אורלהכניסכדיבממדקירותלפתוחאפשרותאין–פתיר
תישארהאווירתחלופת,סגוריםיישארוהמתכתחלונותהשנהרובבמהלךעדיין

.תישארהכלליתהנעימותחוסרותחושת,נמוכה

טיוב-סולה'בבתחילה הציעו התלמידים להשתמש : מתוך תהליך החיפוש '
.  ד הקיימות"דרך תעלות ממ(  צינורות עם מראות המוליכים את אור השמש פנימה)

.  במקרה שלנו יעילותה של מערכת זו תהיה נמוכה, אך לאחר בדיקה מדוקדקת
במערכת חדשנית להובלת אור שמש בעזרת סיבים  ונפגשנו , חזרנו לחפש

וייתנו כמות  , הסיבים צרים וניתנים להעברה דרך תעלות הקיימות בחלל, אופטיים
. מעולה ביחס לגודל החללאור טבעי 

יפחית גדילת פטריות וטחב באזורים  , אור השמש הטבעי יאיר היטב את החלל
תנועת העננים בחוץ תורגש גם בתוך  –ויצור אווירה נעימה ומזמינה המועדים 

!המקלט
פנימהמבחוץהאוראתמכניסיםאנחנואם–)!('הארה'בנונזרקהלפתע,

החדרשלהכלליוהמראההעיצוב!פנימההחוץשלהאווירהכלאתנכניסבואו
בתקופותלנוחסרשקצתמשהו,בחוץונינוחהנעימהשהותשלתחושהיתנו

הקירותלאורךישתלואווירמטהריוצמחיםתבליןצמחי,בנוסף.ביטחוניתמתוחות
שיוטמעומושתקיםאווירמדחסיעםיחדהכללילאוורורויתרמו,הידרופוניבגידול

רצוייםלאקולותוימסכוהחוויהאתיעצימוהזורמיםהמיםצלילי.בקירבתעלה
שנוכלהגשמיםמיאגירתמערכתבעזרתנספקהמיםאת.מבחוץהבאים

.הפרויקטבסיוע'לתחיהלהקים'

!"אז בואו פשוט נכניס את החוץ פנימה. בחוץ לא, בפנים מוגן"
): (האלופות שלנו המנטוריותמתוך שיחה עם )



תיאור גרפי  
של הפרויקט

ר"מ60:גודל החדר



כמויות חומרים ומידות
הערות  כמותחלק

מערכת הולכת אור שמש באמצעות סיבים
אופטיים

סיבים  36)1
(אופטיים

לשימוש בימים  )מונמכת תאורת לד לתקרה
(חשוכים

(תואם תקרה מונמכת)מ "ס60*60יחידות15

ר"מ2מערכת מכסה כלמערכות4ורטיקלי-מערכות גידול הידרופוני

כל מערכתר"מ4עמדות גידול ירקות הידרופוני

ר"מ65(5281י "ת)פרקט 

2מדחסי אוויר מושתקים

1יוניזטור

מערכת אגירת מי גשמיםלהשלמת1משאבות ומיכל תואם

שולחנות  , פינות ישיבה נמוכות(תלמידים4)6עבודהפינות ישיבה ושולחנות
(עמידה)עבודה גבוהים 

–וכמויות לפי צורך עיצובי מידות-עיצוב שוניםפריטי
'להכניס את החוץ פנימה'



או תקרת הבטון במקרה ', תקרת הזכוכית'ששברנו את הוא , הדבר המלהיב ביותר בפרויקט בעיני"
לאי של יהפוך , מקלט חסר שימוש שלכאורה לא ניתן היה לשנות בו דבר. מטאפורית כמובן, שלנו

החשמל המים , לא צריך שום חיבור למערכת חיצונית, ממש דוגמה חיה, קיימות ומקום עליה לרגל
."במינימום פגיעה סביבתית ובמקסימום בטיחות ורוגע לתלמידים, בלי לזהם, והאור מתנה מהטבע

(מתוך שיחת סיכום של צוות המורים, המורה למדעים)

ניתוח סביבתי
בלאי ואחזקהאופן הערכהסביבתיתתרומהתחום

סיבים  | תאורה
.אופטיים
כל| חשמל 

מערכות החשמל  
י  "בחדר יפעלו ע

.אנרגיה סולארית

אופטימיזציה של  , תאורת אור יום טבעית
חיסכון באנרגיה  –ביצועים אנרגטיים 

המערכת ניתנת. ובפליטות גזי חממה
.לפירוק

.לשנה3000KWכ:  חסכון מוערך

על בסיס נתוני
,   אור-מד, המערכת

וחישוב צריכת 
בחלל כרגע . )חשמל

תאורה ישנה ולא 
(.חסכונית

החופה בגג כל  ניקוי
שנה במהלך ניקוי  

.  הגג לקראת החורף
שנה 20צפי לכ

מערכת פעילה ללא  
.  תקלות

אגירת מי  |מים 
.גשמים

מערכת אגירת מי גשמים תספק את כלל  
ואף את חדרי השירותים  , צרכי החלל

.  ניתנת לפירוקהמערכת. במבנה
המערכת מסוגלת לספק : חסכון מוערך

.  קוב מים לחורף100כ

מדידה של כמות  
.המים הנאגרת

המערכת יכולה 
להחזיק עשרות  

המשאבות . שנים
על תקינות  שומרות
. שנים10לפחות 

הגדלת השימוש  
.במבנה קיים

בקרקע ובמקלט שימוש חסכוני ויעיל
הקיים חוסך הקמת ממדים נוספים באזור  

. החצר הסמוכה

תדירות ואופי  בדיקת
.  השימוש לפני ואחרי

-

|  טיהור אוויר 
.בסיוע צמחים

הצמחייה שתגודל בשיטה הידרופונית  
בתוך המבנה תתרום לספיחת גזים 

80%חיסכון של . רעילים ותייצר חמצן
מצריכת הדשן  50%בצריכת המים ו

.בהשוואה לגידול מסורתי

י''עחקר שבוצע 
סקר–התלמידים 

כמותי בהתאם 
'  סולם תחושות'ל

.הלומדים בחדר

ושתילת  טיפול
י  "עהצמחיה

התלמידים כחלק  
.  ממערך הלימודים



.הכתהבחללש"ש2לפחותתלמדכתהכלהשבועבמהלך,הכתהבתוךללמידהשעותמערכתיבנההספרבית

והתלמידיםהמוריםאתיובילואשרתכניםילמדו(במסמךמצורפת)והלכהבמדעיםהלימודיםלתוכניתמעבר
:מקייםחייםאורחלקיום

(ומנהליחינוכי)החינוכיבמוסדהצוותשלהידעהרחבתידיעלהסביבתיותלבעיותהמודעתלהעלאתנפעל.א
.אישיתודוגמהסביבתיתעשייהובאמצעותבנושאמפגשים,הדרכה,השתלמויותבאמצעות

הדעתבתחומיההוראהתכניותבתוךלקיימותחינוךשלהיבטיםלשילובמוסדיתלימודיםתכניתנפתח.ב
.הקיימותלימודיםולתכניותהגיללשכבותבהתאם,השונים

,סוללות,פלסטיקשקיות,פעמייםחדכלים,דלק,חשמל,מים,ניירשלצריכהצמצום)מקיימתהתנהלותנאמץ.ג
.(...ועוד,מחזורפינתהקמת,מדפסותשלמכלים

לשינויושתפעל,ספריתביתמתרבותכחלקמקייםחייםאורחקידוםשתובילתלמידיםשלמנהיגותנעודד.ד
.ומשפחותיהםהתלמידים,הצוות,הקהילהבקרבהתנהגויות

אחרתללמידהיוזמנוחובהגניילדי,היישוביתברמהוהןההוריםבקרבהן,הקהילתיההיבטאתונעמיקנקדם.ה
לבעליאירוחמקוםיהווה,ומהמקוםמהתהליךחלקלהיותיוכלווסביבהלקיימותבחינוךהעוסקיםבעירגופים

.אחרותחינוכיותומסגרות,שוניםתפקידים

פדגוגיה ולמידה סביב הפרויקט



זה יכול  , כעיר שדוחפת לשימוש באנרגיה נקיה. הרעיון כאן ייחודי וחדשני"
אנו תומכים ומעודדים את  . להיות פיילוט שנעתיק אותו לעוד מתחמים בעיר

".ונעמוד לימינו כפי הצורך, בית הספר והיוזמה החינוכית
(סגן ראש העיר ומנהל אגף החינוך בעירייה לאחר שנחשף לפרויקט)

תקציב
הערות  סכוםחלק

סיבים  תאורת
(עדי סידר)אופטיים 

.התקנה והדרכהכולל85,000

מערכת  השמשת
איסוף מי גשמים

התקנה באדיבות אמיר  ,חלקים5000
.יחיאלי

,  (סולארי)אוויר שקטים מדחסי5000אוויר ואוורור
.יוניזטור

וגידול צמחיה
הידרופוני

הדרכה , צמחיה, כולל התקנה20000
.לתלמידי בית הספר וליווי

ישיבה  פינות
עיצוב כללי, ועבודה

.מקצועכולל ליווי איש40,000

.כולל חומרים וריצוףעבודה40,000שיפוץ כללי

ותישאר יתרה ישמש  במידה5000'הפתעות'ליתרה
.לרכישת אחזקת צמחייה שוטפת

200,000כ"סה


