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נקודת המפגש ליד הקפיטריה                                                                     

יום חמישי, י”ב תמוז תשע”ז, 6.7.2017
סדנאות לכל המשפחה - הכניסה חופשית   21.00 – 16.00

16.00 – 21.00  תערוכה של חברות העוסקות במוצרים לבנייה ירוקה - בדשא הגדול )לכל הגילאים( 

סדרת הרצאות מקצועיות בסגנון TED - בדשא הגדול   19.30 – 17.30

יציאה לסיור בבית ירוק, בית האדריכל ד”ר נועם אוסטרליץ בקרית טבעון )מספר המקומות מוגבל יש להירשם בקישור(                                        18.30

16:00 - 19:00     אבני דרך לבנייה ירוקה – משחק לכל המשפחה במרחב הפעילויות של היום בעזרת אפליקציה, 

מתחם הגן הבוטני - סדנאות לכל המשפחה 20:00-16:30 
פעילותתוכןמיקוםשעה

16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-19:30

נקודת היציאה לסיור 
בכניסה לגן 

האבן כבית גידול:
מאפיינים והתאמה לסביבה

אבן להשכיר

16:30-17:00
17:30-18:00
18:30-19:00

מערכת להדגמת יעילות של נורות כיתת הגן 
מסוגים שונים

תחרות לוהטת

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00

טכנולוגיה לטיפול בשפכים הבריכות בתחתית הגן
המבוססת על הרחקת מזהמים - 

בסדנה לבניית דגם של אגנים ירוקים

אגנים ירוקים

16:30-17:15
17:30-18:15
18:30-19:15

ליד עץ הדולב בתחתית 
הגן

כוורת דבוריםצורה וחומר בכוורת

סדנה מעשית - שימוש בטיח ובנייה חלקת הגינון הטיפוליפעילות זורמת
בבוץ 

בנייה בבוץ

פעילות זורמת
 

סדנה לבניית יצורים דמיוניים התאטרון הפתוח
משאריות עץ וחומרים נוספים

יצירה בחומרים 
בשימוש חוזר

17:00-17:30
18:00-18:30
 19:00-19:30

מהו תא סולרי הדגמה ושימושיםבחנייה ליד כיתת הגן

חלונות סולרייםהשוואה בין פילטרים בחנייה ליד כיתת הגןפעילות זורמת

בדיקת ההשפעה של חומרי בידוד רחבת מחסן הגןפעילות זורמת
על קירור וחימום, ומהי קיבולת חום

בידוד תרמי

מתחם הגן הבוטני - סדנאות למבוגרים 20:00-16:30 
** כל הסדנאות בהרשמה מראש ועל בסיס מקום פנוי. הירשמו בקישור - מיועד לבני 20 ומעלה

פעילותתוכןמיקוםשעה

16:30-18:00
18:30-20:00

למידה על בנייה בקנבוס כדי חלקת שבעת המינים
התנסות מעשית של הכנת קובייה 

שתוכלו לקחת אתכם.

בנייה בהמפקריט
)HEMP(

16:30-18:00
18:30-20:00

היכרות עם הטכניקה והרעיון של  פינת הדס
קמינמסה – בסדנה נרכיב דוגמה חיה  

אחת.

בניית קמינמסה

היכרות מעשית עם עקרונות בניית ליד המשרדפעילות זורמת
טרסה מסורתית בטכניקה יבשה.

בניית טרסה באבן

מתחם בית 46 - הרצאות מקצועיות לאדריכלים, מעצבים, שיפוצניקים ומתעניינים 15:00-18:00
** כל ההרצאות בהרשמה מראש ועל בסיס מקום פנוי. הירשמו בקישור - מיועד לבני 20 ומעלה

הרצאהמיקום שעה

 בית 46, אולם  15:00-16:30
קומה רביעית

חדשנות מועילה באדריכלות,   הנדסה ועיצוב; בני יה לנוחות 
תרמית ואקוסטית; בריאות, איכות מים וטיפול במים אפורים

 בית 46, אולם  16:30-18:00
קומה רביעית

הצגת טכנולוגיות מתקדמות לבידוד ושיפורים במבנים 
קיימים - סדרת הרצאות קצרות

עד גמר החומרים

 מתחם בית הספר שקד - סדנאות לכל המשפחה 16.00 – 20.00
פעילותתוכןמיקוםשעה

החל מ 16.30 
בכל שעה

הרצאה מלווה בהדגמהכיתה יב 2 
של מבני בעלי חיים כמקור להשראה

מבנים בטבע

16:30-17:30 
17:30-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30

למה הציפורים בונות קינים? האם כל כיתה י 3
הציפורים בונות קינים? ועוד...

ציפורים וקינים

16:30-17:30 
17:30-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30

כיצד לעצב את הבית תוך חיסכון כיתה יא 1 
במים, רהיטים בשימוש חוזר, חסכון 

באנרגיה ועוד...

עיצוב פנים בגישה 
אקולוגית

16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30

דקורציה במערותציורי קיר ברוח האדם הקדמוןכיתה יב 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkhCK44wikPtxDociqMudXxB7cLjbRYNLylyM1PhTkEa3czQ/viewform

