
התחרות הארצית לבתי ספר ירוקים בבנייה ירוקה



:סדר יום

–ברכות 16:00-16:30

לית המועצה הישראלית לבנייה ירוקה"מנכ, הילה ביניש•

המשרד להגנת הסביבה, אגף חינוך וקהילהמנהלת, זיוית לינדר•

משרד החינוך, מרכזת ומובילה ארצית חינוך לקיימות, חני פלג•

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה  , ענת הורוביץ הראל' אדר–מצגת השראה –בתי ספר בבנייה ירוקה 16:30-17:00

ח"ל תשע"בתל אביב שזכה בתחרות שנה" ארזים"מנהל בית ספר , אורי פרלמן17:00-17:20

חממה ליזמות חינוכית  " מפרש", רני בר און–תרגיל לגילוי הצורך הבית ספרי 17:20-17:40

.שאלות ותשובות. הצגת הקול הקורא להשתתפות בתחרות ומתווה התחרות17:40-18:00

לבתי ספר ירוקים בבנייה ירוקה4-השקת התחרות הארצית ה



מטרות התחרות•

מבנה התחרות•

לוחות זמנים  •

דגשים מיוחדים בנוגע לתחרות•



מטרות התחרות  

שלבנושאיםאחריותנובענייןהבנהוהעמקתמודעותהעלאת•
שוהיםאנובהםבמבניםולהתנהלותנוירוקהובנייהקיימות

הנלמדיםהתכניםלצדהספרביתשלהפיזיהמבנהחשיבות•
התלמידיםשלובריאותםהלימודאיכותעלבדגש,בו

בלימודיםהצלחה,ונפשיתפיזיתבריאות,נוחותשלבהיבטים
נוספיםומדדים

מגיליתחנכושהתלמידיםכך–"ירוקהבנייהוחוויתחינוך"עידוד•

הלכהיתרונותיהאתויחווהירוקההבנייהעקרונותעלצעיר

life:למעשה changing experience



מטרות התחרות  

הביתהקהילהבקרב,"מלמטה"חדשנייםרעיונותהצמחת•

לצרכיםכמענהוהמנהליםהמורים,והוריהםהילדים-ספרית

בשטחאמיתיים

בתישלהפיזייםההיבטיםביןשמשלבהוליסטיפתרוןקידום•

פדגוגייםתכניםלביןהספר

רבפעולהשיתוףתוך,הספרבביתאותנטילצורךמענהמתן•
ותכנונוהפתרוןעלבחשיבההספרביתקהילתשלמערכתי

.הירוקההבנייהמעולםכליםבסלשימושתוך,בפועל

הקיימותבנושאהספרבביתולמידהחדשנות,חשיבהקידום•
.בפרטהירוקהוהבנייה,בכלל

מנסספנים בית הספר היסודי הירוק בעיר 

.  יניה'וירג, פארק



מטרות התחרות•

מבנה התחרות•

לוחות זמנים  •

דגשים מיוחדים בנוגע לתחרות•



מבנה התחרות

.המקומיתלרשותמועמדותטופסהגשת–ראשוןשלב

ביוםשיינתנולהנחיותבהמשךירוקהלבנייההישראליתלמועצהמקדמיתהצעההגשת–שנישלב

יעברואשרהספרבתי.זהבמסמךהמפורטשיפוטמחווןפיעלמקצועישיפוטהליךיעברוההצעות.החשיפה

.השנתיתבתחרותלהשתתףרשמיאישוריקבלוהמקצועיהשיפוטאת

.מסכםפרויקטוהגשתהשנתיתבתחרותהשתתפות–שלישישלב



מטרות התחרות•

מבנה התחרות•

לוחות זמנים  •

דגשים מיוחדים בנוגע לתחרות•



הגשת הצעה מקדמית: שלב שני

הגשת הצעה מקדמית למועצה הישראלית לבנייה  

ירוקה  

טופס הרשמה להשתתפות בתחרות   1.

(  1'נספח ב)

(  2'נספח ב)התחייבות רשות מקומית 2.

טופס אישור לצילום ולתיעוד חתום  3.

(3'נספח ב)

1.12.2019 ,12:00

22.12.2019-עד ההכרזה על המשתתפים בתחרות

השתתפות בתחרות והגשת פרויקט מסכם: שלב שלישי

תהליך תכנון הפרויקט יחד עם ליווי וייעוץ של צוות  

מנטורים

עבודה משותפת של הקהילה הבית  

מועדי  3-4במקביל לקביעת , ספרית

המנטוריםפגישות עם צוות 

2020יוני -2020ינואר 

הגשה של הפרויקט המסכם למועצה הישראלית  

לבנייה ירוקה

הגשת מצגת פרויקט מסכם כמפורט  

נספח )בקול הקורא יחד עם תיאור מילולי 

ומסמך אינטגרציה של הפרויקט בתוך  ( 'ג

('נספח ד)תכנית הלימודים 

15.6.2020 ,12:00

ההכרזה על הזוכים

.  הזוכים בפרס יקבלו התחייבות כספית

לבתי הספר שלא זכו תינתן תעודת  

.הוקרה

2020ספטמבר 









מטרות התחרות•

מבנה התחרות•

לוחות זמנים  •

דגשים מיוחדים בנוגע לתחרות•



ישים בישראל

דגשים מיוחדים–בקשה להשתתפות בתחרות 

הכפר הירוק', קינג סולומון'בית ספר 

.הספרבביתאותנטיצורך•

הביתוהקהילההמורים,הילדיםעםמשותפתעבודה•

ספרית

.משאביםצריכתמבחינתיותרליעילהמרחבהפיכת•

,למבנההמוצעהפרויקטשלוהפדגוגיהרעיוניהקשר•

.הלימודיםולתכניותהחינוכיתלתפיסה

.התהליךבהמשךלשינויניתןשיוצגהרעיון•

.המקומיתהרשותרתימת•

<('ונספח)השנישלבשיפוטמחוון>



מקדמיתהצעההגשת:השנילשלבזמניםלוחות

-הליוםעדירוקהלבנייההישראליתלמועצהמקדמיתהצעההגשת•
1.12.19.

במיילאו03-7365498בטלפוןבשאלותלפנותניתן•
yafit@ilgbc.orgובמיילhanipel@education.gov.ilפלגחני

22.12.19ליוםעדיקבלובתחרותלהשתתףשייבחרוהספרבתי•
.התהליךהמשךאתומפרטהשתתפותהמאשרמכתב

כרם  , בוסתןתיכננואדריכליות הנוף . חצר בית הספר הירוק בכפר סבא

(אביטןליאור : צילום)גידולי שדה והדרים, ענבים

mailto:yafit@ilgbc.org
mailto:hanipel@education.gov.il


התמודדות בתחרות  : לוחות זמנים לשלב השלישי

מנטוריםפגישות ייעוץ עם צוות יתקיימו 2020עד יוני 2020ינואר •

אשר יסייעו בהבאת התוכנית לכלל , "מפרש"מתכנית ומנטוריםאדריכלים 

(.מפגשים3-4)יישום והגשה 

בתי הספר אשר נבחרו להתמודד בתחרות יתבקשו להגיש את הפרויקט  •

.15.6.2020המסכם לתחרות עד 

.2020בספטמבר ההכרזה על הזוכים תתקיים •

מימוש ההתחייבות הכספית  . הזוכים בפרס יקבלו התחייבות כספית•

לכל המאוחר וקבלת כספי הפרס מותנה בתחילת יישום הפרויקט הזוכה 

.  2021בדצמבר 



ישים בישראל

דגשים מיוחדים–התמודדות בתחרות 

וכך גם בשלב ביצוע הפרויקטים , התכנון וההגשה היא של בית הספר, האחריות על ניהול הפרויקט
.הזוכים

.לרבות שיתוף הפעולה של הקהילה הבית ספרית, שעבר בית הספרהתהליך•

".חשיפה לקהילה"תוכנית, והקניית הערכיםהלימודים תוכנית•

.העמקה בנושאי התחרות וההקשר להתחממות הגלובלית. של הפרויקטהתרומה הסביבתית •

.  סרטון או כל אמצעי הדמיה אחר, תמונות מהשטח: באמצעותהמחשה•

.בשטח ולו גם בתנאים ראשונייםלהתחלת יישום עדיפות •

.כספיתותוכניתהפרויקטתקציבשלגודלסדרי•

.החינוךמשרדחוזריובכלהבטיחותבנוהליעמידה•

.התחרותשלהשיפוטמחווןלפיהאלמנטיםהדגמת•



ישים בישראל

דגשים מיוחדים-זוכי התחרות 

בפרסאחדכלספרבתי5לזכותעשוייםזובתחרות•
.200,000₪בשווי

פדגוגיתתכניתלבנותמתבקשיםהתחרותמשתתפי•
להוכיחיהיההתחרותזוכיועלהפרויקטתכנילהטמעת

הפרויקטבנושאיועיסוקלימודהמשך

תהליךעלהוקרהתעודתתינתןיזכושלאהספרלבתי•
.ירוקספריביתמרחבלקידוםספריהביתהעבודה

למימושחודשים15שלזמןפרקהזוכיםהספרלבתי•
;  אב אדריכלות נוף: נוף; כלימור אדריכליםקנפו: אדריכלות.הפרויקטוביצוע,הזכייה

עמית האס: צילום




