
יום שישי 6/9 
אירוע הגשות סופיות 

ביצוע

יום חמישי 5/9 
הכנת פרזנטציה וחגיגה 

ביצוע

יום רביעי 4/9 
פיתוח קונספטים 
הכנת פרזנטציה 

ביצוע

יום שלישי 3/9 
פיתוח קונספטים  
הערכות לביצוע

יום שני -  2/9 
׳משפך׳ - קונטקסט >>> עיבוד 

מידע פרוגרמה/בריף>>> 
קונספטים

יום ראשון - 1/9/2019 
הרשמה - הכרות - יום עיון - 

רקע - יום מליאה

שעה 

כללי:

התכנסות במליאה להשלמה, ביצוע 
ופרזנטציה 

התכנסות במרכז הקהילתי 

בניה והקמה 
במקביל הכנה של הפרזנטציה 

התכנסות במרכז הקהילתי ובמכון 
הטכנולוגי חולון 

שלב ביצוע 2-  
ביצוע פרוטוטייפ / מודול  

פיתוח עיצוב 
במקביל עבודה של פרזנטציה

התכנסות במכון הטכנולוגי חולון 

ארגון ורכש חומרים 
איריס - גיא 

שלב ביצוע 1 –  
פיתוח עיצוב לביצוע 

התכנסות במכון הטכנולוגי חולון 

מפגשי רקע לסדנה והתחלת עבודה 
בקבוצות הסדנה 

עיבוד רקע ונתונים: 
קהילות המרכז / ערכים וחזון / 

פרוגרמת שימושים/ קווים מנחים 
והשראה לעיצוב חווית המקום 

תרגיל 1+ 2

התכנסות במרכז לחינוך סביבתי 
חירייה  

יום מליאה 

משתתפי הסדנאות + אורחים ונציגי 
הגופים בשת״פ 

 9:00

9:30

פרזנטציות סופיות עם המזמינים 

הצעת קונספטים להתערבויות - 
סקיצות והמחשות 

What If?

סמינר פתיחה: 
השראה לעיצוב ותכנון מקיים:  

תוכנייה באתר: 
 ecoweek2019/program

מושב 1 
פתיחה -סיור והרצאה על המרכז 

לחינוך סביבתי חירייה 
לצאת מהקופסא 

מושב 2 
הרצאות מנחים אורחים 

סיכום ואוריינטציה

10:00

סיום ופיזור ב-13:00 מפגשי פידבק וייעוץ 

13:30

הפסקת צהריים הפסקת צהריים הפסקת צהריים הפסקת צהריים הפסקת צהריים   הפסקת צהריים

הערות: 
בירוק – אבני דרך בתהליך 

חלוקה לקבוצות עבודה לפי מרחבי 
התערבות ותמות 

2 קבוצות של 8 סטודנטים בכל אחד 
– ברחבות החצר הפנימית  

צוות אחד של 8 סטודנטים במרחב 
הכניסה  

קבוצת אינטגרציה של 7 סטודנטים - 
עיצוב פנים  של מבואת הכניסה - 

מצגת ועוד 

חלוקה פנימית לצוותי רוחב : 
1. ד.נ.א, תיעוד תהליך ומצגת 

2. תקשורת – בין צוותית، לוגיסטיקה 
ויח״צ. 

3. צוות ביצוע   
4. חגיגות וייב 

בניה והקמה 
במקביל התכוננות לפרזנטציה

מפגשי פידבק וייעוץ  מפגשי פידבק וייעוץ  
פיתוח עיצוב לביצוע 

רוני מרו - גרפיקה ו תקש״ח  
/ היערכות לביצוע במרכז קהילתי 

נווה שושנים

הצגת קונספטים לבחירה 
עם גיל מסיקה 

מפגשים במרכז קהילתי נאות 
שושנים 

הכרות בקבוצות  
מפגש עם מובילי המתנ״ס גיל 

מסיקה 
סיפור המסגרת לפרויקט 

General brief

15:00

הכנת פרזנטציה  מפגשי פידבק וייעוץ המשך פיתוח קונספטים 
ייעוץ חומרים - מיכל טרלובסקי 

רשימת חומרים וכמויות לרכש

תרגיל 1 - מיפוי 
שוטטות חווית המקום 

  The sense of Place 
 Site Evaluation:הערכת אתר

 Strengths- תיעוד בצילום ורישום
 Weaknesses - Opportunities-

Threats

16:30

חגיגה קהילתית במתנ"ס מפגש סיכום והצגה לפידבק - 
הנחייה להמשך

התכנסות במליאה 
לקראת יציאה לביצוע

הנחיות להמשך 
סיכום

סיכום ופיזור 
חלוקת תפקידים

 18:30

שלב ביצוע 3- 
בונים ומקימים!!

*תיאום ומידע על התמקמות קבוצת 
הסדנה בכל יום עם מנחי הקבוצה 

*פתיחת קבוצות ווטסאפ לתיאומים 
אלה ואחרים 

*ארוחת ערב מנחים

 21:00
עד שמסיימים ...




