
 
 

 1  ד"ר איליאס מסינס –קיימות בקהילה 

 93091-24  מספר הקורס: 
 קיימות בקהילה עיצוב ירוק והתערבות עירונית   שם הקורס:

 Sustainability in the Community – Green Design & Small Urban שם הקורס באנגלית:
Interventions 

The course combines environmental awareness, the learning of ‘green’ design, and 
the study and practice of interventions within context. The course aims to develop a 
relationship between academia, and the ability to address real community needs. 

 www.ecoama.com ויעוץ לבנייה ירוקה איליאס מסינס , אדריכל' דר  שם המנחה:

 של אקוויק "אקוויק" ו"החממה" עמותתבשיתוף עם 
 סמינר / פרוייקט   אופן הוראה:

 (19000 – 3000)יום ג'  2   שעות שבועיות:
 4.2  :זכותנקודות 

 אין  דרישות קדם:
 

 נושא הקורס:

מודעות סיביבתית ולימוד עקרונות עיצוב 'ירוק' לבין לימוד תכנים חברתיים ועשייה בשטח שילוב בין 
בשיתוף קהילה קיימת. הקורס יפתח את הקשר בין האקדמיה, הידע והיכולת לתכנון ולעשייה 'ירוקה' 

 בהתאם. ולבין הקהילה והצרכים בשטח. הקורס הוא סמינר ודרישותי
 

 מטרת הקורס:

 עקרונות הקיימות )הגברת מודעות סביבתית(. ו 'ירוק'חשיפה לתכנון  -
 . 'ירוקות'ובחומרים, טכניקות וטכנולוגיות  'ירוק'עקרונות עיצוב חשיפה ל -
חשיפה לתכנים חברתיים ולעבודה מעשית ומשימה אמיתית תוך התייעצות עם מזמין אמיתי באתר  -

 אמיתי בתנאים ובצרכים נתונים. 
ופיתוח יכולות תקשורת עם הקהילה,  'ירוק'תכנון מסגרת ניסיון לב 'ירוקים'ם ניסיון בשימוש בחומרי -

 .פרוייקט אמיתיב עסוקעם הקהילה וניסיון ל התייעצות
 

 :תכנים

 הכנת,  אחדפרויקט  התמקדות על, סיורים, ועוד. רלוונטיים עבודה בקבוצות הכוללת צפייה בסרטים
עם המזמין והקהילה. תכנון ועבודה  ה, פגיש)תכנון לפי גוף בני אדם( ארגונומיהניסיון בפרוגרמה , 

ולו"ז  כללי תקציבבחירת חומרים, ניסיון בהכנת בשיתוף הקהילה, במסגרת שעות הקורס, בשטח 
 .בשעיפה לביצוע הפרוייקט ע"י המזמיןלפרוייקט 

 
זר של חומרים וגיוס של חומרים הכוללים שימוש חו -התכנון יעשה על פי עקרונות עיצוב ותכנון 'ירוק' 

בהנחיית דר' איליאס ומשאבים על מנת להוזיל את ביצוע הפרוייקט. תיכנון הפרוייקטים ייעשה 
מומחה בתחום, יועץ לבנייה ירוקה למשרד להגנת הסביבה ומוביל פרוייקטים דומים ברחבי מסינס, 

 .ל עמותת "אקוויק" וה'חממה' של אקוויקהעולם במסגרת פעילותה ש
 

 :לו"ז הקורס
 

 פעולה0 תאיריכים חשובים0
 יום ראשון לסמסטר 11/4/19
 *4019שבוע אקוויק  9-3/9/19
 אין שיעור –יום עצמאות  11/2/19

 אין שיעור –ערב שבועות  12/2/19

 הסמסטר יום אחרון של 91/2/19

* השתתפות בקורס כוללת השתתפות בנכס הבנלאומי וסדנאות עיצוב ירוק של אקוויק שמתקיימים 
 .4019מרץ  9-3-בישראל ב

http://www.ecoama.com/
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 -שיעורים במהלך הסמסטר  4 השתתפות בשבוע מרוכז של סדנת אקוויק מאפשר ביטול של *
 בתיאום עם המרצה והקבוצה.

 .השתתפות לסדנאות של אקוויק ללא עלות* 
* העדרות משיעורים אחרים במשך השבוע עפ"י המקובל במכון והשלמת המשימות בתיאום עם 

 .הרלוונטיהמנחה 

 
 הפרוייקט העיקרי:

  פרויקטים הכוללים עיצוב פנים, עיצוב תעשייתי ותקשורת חזותית. 4במסגרת הקורס יתבצעו  -
 כל סטודנט יבחר פרוייקט אחד ויעבוד במסגרת של פרוייקט קבוצתי.  -
 מתוך שני פרוייקטים מוצעים0 משימת הפרוייקט  -

 או -בבי"ס של הכנסייה הסקוטית ביפו  עיצוב פנים של גלריית ספרייהא. 
 חולון.ג'סי כהן בב תכנון חזית מתנס לזרוסב. 

 
 יתרונות השתתפות בקורס:

 .ניסיון בעבודה על פרוייקט אמיתי 
 .חשיפה לעבודה בתנאים אמיתיים מול קהילה אמיתית 
 ירוק ובנייה ירוקה. עיצובונסיון ב הכשרה ורכישת כלים 
  ומלגה.נ"ז 
 .השתתפות בכנס וסדנאות בינלאומי 
  4019בחודש מרץ  בגלרייה זהזהזה בנמל ת"א למשך שבועייםהקורס פרוייקט הצגת. 
 

 מבנה הציון:

 

 אחוז בציון הסופי פרוט המרכיב
 10% פרוייקט עיקרי
 40% כולל סדנת אקוויק – מטלות ביניים

 10% יוזמה ותרומה לקורס

הפרוייקט או חלק יצוע ונוס עבור בב
 ממנו

10% 

 
 )חובה או לא חובה(נוכחות: 

 : ביבליוגרפיה וחומר עזר

  בנייה ירוקה ועיצוב ירוק0על 
http://www.bgu.ac.il/CDAUP/guidebook.pdf 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenConstruct/Green_Standards/Pages/Standard
_5281.aspx  

  0 4019בישראל במרץ  4019כנס אקוויק

http://ecoweekconference.org/files/ecoweek2013_ME/index.html  

  0ה'חממה' של אקוויק בישראל ובעולםwww.ecoweekgreenhouse.org  
  וקהילתיים0אתרים לעיון פרוייקטים ציבוריים 

http://www.pps.org/ 

http://www.bisonip.com/streetDecks.php 

http://www.google.co.il/search?q=using+recycled+materials+furniture&hl=iw&rlz=1T4G
ce=lnms&tbm=isch&ei=M34_T8f5KI_B8QOI5YCGCGIE_enIL403IL404&prmd=imvns&sour

A&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CDMQ_AUoAQ&biw=1164&bih=495 

http://www.cnunextgen.org/ 

http://www.bgu.ac.il/CDAUP/guidebook.pdf
http://www.bgu.ac.il/CDAUP/guidebook.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenConstruct/Green_Standards/Pages/Standard_5281.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenConstruct/Green_Standards/Pages/Standard_5281.aspx
http://ecoweekconference.org/files/ecoweek2013_ME/index.html
http://ecoweekconference.org/files/ecoweek2013_ME/index.html
http://www.ecoweekgreenhouse.org/
http://www.pps.org/
http://www.bisonip.com/streetDecks.php
http://www.bisonip.com/streetDecks.php
http://www.google.co.il/search?q=using+recycled+materials+furniture&hl=iw&rlz=1T4GGIE_enIL403IL404&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=M34_T8f5KI_B8QOI5YCGCA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CDMQ_AUoAQ&biw=1164&bih=495
http://www.google.co.il/search?q=using+recycled+materials+furniture&hl=iw&rlz=1T4GGIE_enIL403IL404&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=M34_T8f5KI_B8QOI5YCGCA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CDMQ_AUoAQ&biw=1164&bih=495
http://www.google.co.il/search?q=using+recycled+materials+furniture&hl=iw&rlz=1T4GGIE_enIL403IL404&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=M34_T8f5KI_B8QOI5YCGCA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CDMQ_AUoAQ&biw=1164&bih=495
http://www.google.co.il/search?q=using+recycled+materials+furniture&hl=iw&rlz=1T4GGIE_enIL403IL404&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=M34_T8f5KI_B8QOI5YCGCA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CDMQ_AUoAQ&biw=1164&bih=495
http://www.cnunextgen.org/



