
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  חולון הטכנולוגי במכון שיתקיימו ,העירוני במרחב מקיים לעיצוב הקורס סדנאות של בינלאומי לאירוע מזמינים ותפיהשו ECOWEEK תעמות
 

 מציעים HIT  של העירוני במרחב מקיים עיצוב הקורס עם בשיתוף ECOWEEK עמותת

 נקרטיותקו התערבויות הכולל ומעשי משותף עיצוב של משמעותית חוויה השנה גם

 בעיר ופנאי קהילה רשת של שושנים-נאות הקהילתי במרכז :נתון באתר אמיתי בפרויקט

 בעת בה .במרכז המקומיות לקהילות ומיטיב פעיל מקום׳ ל׳יצירת מכוונת הפעילות .חולון

 קיימא-ובר אקולוגי פיתוח לטובת ותפיסתי התנהגותי ,שינוי להנעת ,שואפים אנו

 מקומית׳ פעלו - עולמית ׳חישבו של ,זו מגישה כחלק .וגלובליים מקומיים בהקשרים

 )Locally Act - Globally Think( חלל של והוליסטי תחומי-רב בעיצוב בסדנאות עסוקנ, 

 יוצבו במוקד .המרכז בשטח 1:1 פיסיות ובהתערבויות חזותית ותקשורת אובייקטים

 דגש מתן בתוך ,)Making Place Creative) מקום ליצירת וטקטיים ספיציפיים אתגרים

 )Use-Re) מחדש שימוש ,למשל ,אקולוגיים חומרים עם עבודה מונחה קונקרטי לעיצוב

 . )Recycle( תפסול ומיחזור

 

 ערוצים במספר שיתקיים אינטנסיבי בתהליך ובצוותים בסדנאות נפעל השבוע במהלך

  :ולמשימות ליעדים רלבנטים והיבטים

 ,הקהילתי המרכז עם הכרות ונערוך וסביבתו האתר ואת הנתון המרחב את ונעריך נבחן -

 .בהקשריו היומיום סדר ועם המקומיות הקהילות עם

 פרוגרמה - נגבש וביטוי מענה הדורשים םוהצרכי הערכים המקום סיפור עיבוד לאור -

 בחיי הציבורי המרחב והחייאת להפעלת רלבנטיים שימושים תמהיל ובה קונקרטית

 וננסח ואינטראקציות סיטואציות נגדיר מכך כחלק .בהקשריו וידע נתונים ואיסוף היומיום

 אנשים של וזיקה מעורבות ,שימוש שיעודדו פעילויות לפיתוח ותסריטים פרסונות

  .המשותף למרחב וקבוצות

 

 

 

 

 ה׳פלטה׳ .הקהילתי המרכז ועיצוב לתכנון משותפים מנחים וקווים יצוביע DNA  נגבש -

 מרחביים ליחסים ,המרכז ומיתוג זהות / חזון / לסיפור ,לקונטקסט תתייחס המשותפת

  .ומבנה צורה ,צבע ,חומר של - כוללת שפה ולגיבוש מכוננים

 להמשך פוטנציאל ובעלות קיימא בנות ומערכות לאובייקטים קרטייםקונ קונספטים נציע -

 )if What?) .מידי יישום

  נבחרים אלמנטים של לביצוע עיצוב נפתח -

 בשטח קונקרטיות התערבויות יחדיו נבצע -

 תהליכי בהמשך לתמוך המיועדות הסיום בחגיגת שיוקרנו במצגות המהלך את נסכם -

  .הקהילתי במרכז והביצוע הפיתוח

 
  ועבודה ,פתיחה סמינר ובהם ואינטנסיביים חווייתיים ימים וחצי חמישה כוללת התכנית

 ישתתפו באירועים .ל"ומחו מהארץ ומומחים יוצרים בהנחיית (design-co) מקצועית
 הילדסהיים מאוניברסיטת לאדריכלות וסטודנטים HIT לעיצוב מהפקולטה לעיצוב סטודנטים

 ותושבים ורשויות גופים נציגי ,מקצועיים מנחים ,בגרמניה שימושיות ואמנויות למדעים
  .פעילים
 בסדנאות ההשתתפות .הרחב לציבור פתוחים ECOWEEK של והסיום הפתיחה אירועי

  .מראש בתיאום תפקידים ולבעלי עניין לבעלי תושבים להשתתפות פתוחה
 מחלקת ,הקהילתי המרכז מנהלת עם פעולה שיתופי בתוך מתקיימות 2019 הסדנאות

  .ומחו״ל מהארץ גופים עוד ובתמיכת ,חירייה סביבתי לחינוך המרכז ,חולון עיריית קיימות
 

 אדר׳ עם ,מסינס איליאס ר"ד 'ואדר קונדה ברכה אדר׳ :ומקצועי אקדמי וניהול יוזמה

 .גבעולי איריס
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ECOWEEK  באתר השבוע תכנית על למידע .ירוקה בניהו עיצוב בהקשרי וסביבתית חברתית קיימות לקדםו סביבתית מודעות גבירלה במטרה 2005-ב שנוסדה רווח מטרות ללא עמותה היא 
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