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Golden Cubes Awards  -  הלאומי   הכרזה על הזוכים בשלב  

 

לפעילים וארגונים המקדמים חינוך לסביבה הבנויה   שנים  3- אחת למוענקים    Golden Cubes Awards-הפרסי  

)Built Environment Education (    .נוער ובני  ילדים  מטעם  בקרב  מוענק  העבודה הפרס  קבוצת 

Architecture&Children  ארגון האדריכלים הבינלאומי  במסגרת הפועלתUIA.  

  

הזוכות    העבודותעל    אתוהתאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל מודיעים בזנציגות קבוצת העבודה בישראל  

 . הבינלאומיייצגו את ישראל בשלב  . עבודות אלה  2023לשנת    Golden Cubes Awards  -ה  יבשלב הלאומי של פרס

  . 2023 הבינלאומי בקופנהגן, ביולי   UIA-יתקיים בכנס ה הבינלאומי אירוע ההכרזה על הזוכים בפרס

  

  חבר השופטים 

 ריבי ארצי, מובילת מח' המחקר, מערך המו"פ משרד החינוך.גב' 

  רוני בר, מנהלת אגף קשרי חוץ, אגף בכיר לתכנון אסטרטגי, מנהל התכנון.ד"ר אדר' 

 יואל דבוריאנסקי, ליואי דבוריאנסקי אדריכלים. אדר' 

 איש חינוך ויועץ בילנאומי לחינוך בגיל הרך. ,רן כהן אהרונוב, סופר ילדים מר 

 עדנה לנגנטל, יו"ר וועדת קשרי חוץ, התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל.ד"ר אדר' 

 בר.אדר' עינת פינהולץ שרייבמן, מפמ"ר הנדסת בניין ואדריכלות לשע

 

  

  העבודות הזוכות: ירת חב  על  החליט

 

   



 
  

  

  

    We live in a planned space|  קטגוריית מדיה כתובה

עמיר טולה  לאמנויות  ף  בשיתו  אדר'  הפקולטה  כץ,  ודוד  יולנדה  ע"ש  לאדריכלות  ביה"ס  קוזלובסקי  רועי  ד"ר 

  אוניברסיטת תל אביב  

  

איורים  כוללת  אשר  החוברת,  נוער.  ובני  לילדים  אדריכלות  להנגיש  שמטרתה  חוברת  היא  מתוכננים'    'מרחבים 

נה מידה אישי וקטן (מיטה, חדר) עדינים ומאירי עיניים, מעודדת חיבור לסביבה ושיח על המרחב. היא עוברת מק

לקנה מידה רחב יותר (רחוב, שכונה, עיר, מדינה) וכוללת שאלות לדיון שמטרתן לעורר בקרב בני נוער מודעות  

הראשון   המקום  את  לו  להעניק  בחרנו  כן,  על  הבנוי.  במרחב  ביקורתית  להתבוננות  וכלים  סביבם  למרחבים 

  .בקטגוריית המדיה הכתובה

  

  

   



 
  

  

  

  

  Streetplay JLMוויז'ואל |  -קטגוריית אודיו

  יעקב, קונצפט  הדסה גרינברגניר כהן סטודיו אינסומניה, 

  

בעידן הנוכחי נטען לא פעם כי השימוש בטלפונים חכמים מנתק את האנשים מהמרחב הציבורי, פוגע בכישורי  

שנולדו וגדלו לתוך    בעיקר ביחס לילדים, הניווט ומקשה על אנשים לחוות את סביבתם. רבים מעלים את החשש  

יותר מהמרחב הממשי. המשחק לעיתים משמעותי  הווירטואלי  המרחב  בו  בין    Street Play JLM עולם  מגשר 

גילוי  תוך  העירוני  במרחב  ואינטראקטיבית  חווייתית  התנסות  מאפשר  הוא  והממשיים;  הווירטואליים  העולמות 

חשופות להולך ברח אינן  שימוש באמצעים  שכבות שלרוב  תוך  והרפתקה,  חקירה  עומק,  ומעודד התבוננות  וב, 

  .ויזואלית-טכנולוגיים שפונים לקהל צעיר. על כן, בחרנו להעניק לו את המקום הראשון בקטגוריית המדיה האודיו

  

  

  

  

   



 
  

  

  OUR PLACE, MY PLACE, PLACEקטגוריית מוסדות | 

    ReCa לאדריכלות  רכטר מרכז

  

"מקום שלנו, מקום שלי, מקום" הוא פרויקט ארצי רחב מידה המתקיים בפריפריה הפיסית והחברתית של ישראל  

למרחב.   זהויות  בין  מעניינים  חיבורים  מייצר  שהוא  תוך  שונים  ומרקעים  ממגזרים  מגוונות  לאוכלוסיות  ומיועד 

לבין עמותת תובנות בחינוך, אוניברסיטאות תל  )  ReCAשיתוף פעולה בין מרכז רכטר לאדריכלות (הפרויקט פועל ב 

גוריון, בצלאל, מכללת עמק יזרעאל, המכללה למנהל, בצלאל, צה"ל, המגזר העסקי והחברתי.   אביב, חיפה ובן 

בחקר   העוסקות  חווייתיות  פעילויות  לתלמידים  להעביר  מצליח  ותודעה,  זהויות  של  במרחבים  הנוגע  הפרויקט, 

האישי תרב  -עולמם  הופכים  זהותם,  זה  בתהליך  והתודעתיים.  הפיסיים  המרחבים  בין  ונע  ואמונותיהם  ותם 

התלמידים ממתבוננים לכוח אקטיבי של סוכני שינוי בקהילה, המעלים רעיונות להתערבות בסביבתם הקרובה  

הראשון   המקום  את  לו  להעניק  בחרנו  כן,  על  קהילתיים.  מרחבים  ותכנון  ייזום  בתהליך  לשותפים  ומשמשים 

  .גוריית מוסדות הציבורבקט



 
 

  

  

  

  בית ספר אלמוג אילת, סדנת עיצוב חצר בית הספר |     קטגוריית בתי ספר

  JI Landscape architectureיפעת שפייזמן אדר' נוף ג'ולי לוי פלד ו אדר' נוף 

  

להתאים  פרוייקט בו הילדים שותפים בבחירה, תכנון ובניית המרחב המשותף הבית ספרי שלהם. פרוייקט שניתן  

ולפתח במספר רב של בתי ספר. הפרוייקט מעודד חשיבה יצירתית, עצמאות ובחירה, ומקדם שיח בו קולם של  

ילדים משפיע על יצירת המרחב בו הם חיים. זהו פרוייקט חוויתי המותאם לגיל הצעיר, ממוקד ויחד עם זאת מאפשר  

מאד בפעילות מאפשרת כניסה לעולם התכנון    את הרחבת גבולות הדמיון של המבוגר. השפה האדריכלית הנוכחת

  .מגיל צעיר בדרך שיתופית ופעלנית. על כן, בחרנו להעניק לו את המקום הראשון בקטגוריית בתי הספר

 

 

  

   



 
  

  

  

  ליבלינג   בית ציון לשבח | 

  

המרכז כולל פעילויות  על ייזום מרכז חינוך לעירוניות, אדריכלות, אמנות ועיצוב.    ציון לשבח מוענק לבית ליבלינג 

חווייתיות הקוראות מחדש את המרחב העירוני והאדריכלי של תל אביב, תוך רכישה והתנסות בכלים אדריכליים  

" המתקיימת בשיתוף עיריית  Living in the cityועיצוביים. הציון לשבח ניתן הן על תכנית הלימודים הייחודית "

המציע בעיר,  ספר  בתי  לתלמידי  ומיועדת  הרגיש ת"א  הקולי  הסיור  על  והן   ; הבאוהאוס  ברוח  לימודי  מערך  ה 

" המתקיים במקום. הסיור מצליח להנגיש ולדברר לילדים את המרחב ואת האדריכלות  "I am homeוהאינטימי  

  מזווית ראייה משחקית ייחודית, הנלחשת באוזניו של כל משתתף, ומביאה אותו לפעולה עצמאית מודעת במרחב. 

  

 

 

   



 
  

  CELLAVIVבית ספר שבח מופ"ת  ציון לשבח |

  

ציון לשבח מוענק לבית ספר שבח מופת על תכנון וייזום פרויקט אשר מציע שיטוט וירטואלי ופיזי במרחב העירוני 

 למידה  בערים שונות, הפותח עבור התלמידים צוהר למרחבים עירוניים שונים תוך פעילות אינטראקטיבית. תהליך  

מנגיש לתלמידים, מחינוך רגיל ומיוחד, את המרחב העירוני מתוך אוריינטציה טכנולוגית. תהליך  ושמעותי וחוויתי  

  הלימוד והתוצרים מרשימים. 

  

  

  ברכות לזוכות ולזוכים 
  אדר' שני גרנק עשבי

  אדר' ענת הורוביץ הראל
 . Architecture&Children  UIAנציגות הישראליות בקבוצת העבודה ה


