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ANAT@ILGBC.orgענת הורוביץ הראל

mailto:Ronny@ILGBC.org


תוכן העניינים

1

2

3

למה צריך בנייה ירוקה

?ומה קרה בתחרויות הקודמות
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למה צריך בנייה ירוקה



העולמיתמסך צריכת האנרגיה40%-כבניינים צורכים



כל עץ רביעי שנכרת מיועד לענף הבנייה



בריאות התלמידים והמורים



הסוד של הבנייה הירוקה



דרך יצירתית ואחראית לפתור אתגרים



–ההסטוריהעוד משחר 

יצירת אקלים נוח



לא חדש

פרס העתיקה

http://thisbigcity.net/how-ancient-persian-architecture-captured-wind-energy-underground-to-green-buildings/

http://thisbigcity.net/how-ancient-persian-architecture-captured-wind-energy-underground-to-green-buildings/


הזדמנות  –ומצד שני 

להתחבר לטכנולוגיות  

חדשות ורעיונות חדשים



חדש



חיסכון מדיד



חיסכון מדיד
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אור טבעי ואוורור  



תל אביב, דרויאנובבית ספר 



שקיפות ושימוש באור יום



הולנד-גידול מזון בבית הספר 



אנכיגינון



בידוד אקוסטי



פתרונות משולבים



למשחק אתגרים במרחב

Play Trash Bin
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?ומה קרה בתחרויות הקודמות



חיפה, אחמדיהבית ספר 

פתיחת קיר במסדרון בית הספר



...המסדרון אפל מרובה בו הצל

למעט חלון  )ללא תאורה טבעית , המסדרון חשוך. חדר המדרגות אפל וטחוב

(אחד בקצה המסדרון











ובכלהמסדרוןבחללבאווירהמשמעותישיפורישנו"הספרביתמנהלת

!!!"הספרבביתמבורךשינויעשתההתחרות.הסמוכותהכיתות



,  בית ספר הנרייטה סולד

חיפה

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





בית ספר הנרייטה סולד 



-הקיר הבנוי 
נערכה שתילה 

והותקנה מערכת  
השקיה חכמה  



מנהלת בית הספר והצוות מעידים  
על הפחתה ניכרת בעוצמת הרעש



בועינה, אלזיתוןבית ספר 
ידאת'נוג

קיר ירוק ורטיקלי



חממהבעבר היתההספרבבית

על ידי  ספורטלמגרשהוסבהמקוםאך

ולילדים נשאר חוסר  , הרשות המקומית

במקום ירוק  



קיר בית הספר  

התגלה כמשאב  

פוטנציאלי









הקיר הבנוי



דוגמאות לתהליכי שיתוף



בית ספר רביבים
חולון



מודדים את השטח

חשיפת הפרויקט  

חוקרים את המיקום 

הפיזי
משרטטים ועורכים חישוביםמשרטטים את המרחב

בשיעורי מתמטיקה

תהליך שבו כל התלמידים שותפים 



הפנינג בית ספרי לרעיונות בנייה ירוקה



מוצקיןקרית, בית ספר בגין
העץ הנדיב



רעש פוגע בקירוי המבנה ויוצר הנחתה אקוסטית



לצפייהלחצובחצרהממוצעתהרעשעוצמתומדידתאקוסטיתהשוואהטבלת
mp4.הנדיבהעץ1:סרטון<<<

https://drive.google.com/file/d/1kgBxh7lM6A1qhlghKLoHsO3Xhb6TxlF7/view?usp=drive_web


חוזרהדולמנועחוץכלפיקולגלייציאתלאפשרכדיבגגטיפול:הפתרון

.נבחר קירוי בחתך המפנה את גלי הקול אל מחוץ למבנה ומונע הנחתה אקוסטית:  פיזור גלי קול•

המפנה את מי הגשמים אל מרכז הרחבה שבה יצרנו ( אוקולוס)במרכז הגג קיים פתח : ניקוז מי גשמים•

.גינת חלחול

מ להפחית תחזוקה ונקיון של הלוחות ובעלי  "נבחרו אריחי קירוי בחתך שטוח שאינו מרובד ע: הצללה•

כושר ספיגה אקוסטית לימי הגשם



מוצעתכנונימצבהדמיית



התכנוןמרכיבי

קירוי אריחי פוליקרבונט
(לוח אקריליק שטוח)דגם פלגלס 

שלד גג עשוי פרופילי פלדה

משטחי עץ ממוחזר לישיבה

"פלג"צינורות חלחול 
(העברת מים עודפים ישירות למי תהום)

ספסלי ישיבה בחיפוי בטון

ECOncrete
(לעידוד צמיחה בסמיכות למי החלחול)



תובנות מהתחרות



תובנות מהתחרות

?רוצים לנצח

ם לשםאתכהנה הסודות שיובילו 



אמיתיצורך 

?מה באמת מטריד את התלמידים

?ולמוריםמה באמת יוכל לעזור להם



אמיתיצורך 

/  שהייה / רעש / נוחות / מים / אנרגיה 

/  קרקע / צל / מזון במרחב / פעילות 

/ אוויר / ראייה / חקלאות / השראה 

ועודועוד / תחבורה / קהילה / חומרים 



אמיתיצורך 

ומדיד



היופי מוסיף אבל לא חיוני

חשובה יותר היכולת לייצג את הפתרון 

מאשר האסתטיקה שלו



רעיון טוב שעונה על צורך לא חייב  

סגירה טכנית מושלמת

גורמים מקצועיים יוכלו לעזור לאחר 

.הזכייה



שיתוף ילדים והורים

.בנראות שלו, בגיבוש הפתרון

.לשיחאמיתיתפתיחות 



?מי יכול לעזור –חיבור משאבים 

?הורים

?בקרבת בית הספרצועאנשי מק

?הרשות? עמותות

?מורה עם תחביב או יכולת



פתיחות לשינויים

.  לא להתאהב ברעיון

.התחרות דינאמית

.שימו את האגו בצד כשצריך



קטן זה יפה

ואמיתיעדיף רעיון אחד פתור 

מבושלים חלקית2מאשר 



המנטוריםלסמוך על 

.אנשי מקצוע מנוסים

.תנו להם לעזור לכם



זה עליכם, בסוף

2-3קבוצה קטנה מטעם בית הספר של 

.ים שיקדמו את הנושא/מורות

.לחבר ולמנף, ידעו לתאם

אבל



ת/רוח גבית מהמנהל

לתת לקבוצה את הלגיטימציה בבית  

הספר



.אתם בתחרות

?רוצים לנצח

.פר האחריםגם בתי הס

מה מיוחד ויוצא דופן אצלכם שאין  

?מתחרים שלכםל



:לזכור

,גם אם לא תזכו בתחרות

.כבר זכיתם



התחרות הרביעית יצאה לדרך



Anat@ILGBC.orgענת הורוביץ הראל

בהצלחה

mailto:Ronny@ILGBC.org

