
הבית הקטן הירוק

תלמידים מבצעים  

דניאל קולון 

שחר חדד

שלום נחום  

מנחים  

חנן יניב פ"פר

ר אמנון שפי  "ד

צביקה רביב
מורה לחינוך מיוחד 

עדי לק 



הגדרה  
אנשים צעירים מתקשים לרכוש דיורה וחיים עם ההורים  –תיאור מצב קיים •

שנים רבות או משלמים סחר דירה בסכומים גבוהים  

/ נעסה שימוש בקרוונים למגורים למטרות תיירות –סקרת מוצרים דומים •
ו   "קרקסים וכ/ עובדים ארעים 

אן פתרון חוקי להקמת שכונות קרבני בערים  –תיאור הבעיה מצב קיים •
לאנשים צעירם עד לשלב בו יוחלו לרכוש דירה   



תיאור רעיון כלל לפתרון הבעיה
כפרי  / תכנון ובנית קרוונים יבילים שניתן למקם ולעסות בהם שימוש עירוני 1

ובטיחות   / אנרגיה -הקרבן ייתן מענה לאדם בודד זוגי 2

הקרבן ייתן מענה לנושאי איכות הסביבה קימות ואספקת מזון הקרוב ללבם  3
של הדור הצעיר 



אנרגיה-סקר ספרות 

גז  / אספקה חיצונית , חשמל אנרגיה סולרית –אספקה  •

חימום מים  / בישול / אלקטרוניקה בידורית / חימום קירור / תאורה –צרחנים •
ו  "וכ

/  שיטת טעינה / משקל / גודל / כמות אנרגיה / סוגים –סוללות –אגירה •
נצילות  

גנרטור   –גיבוי •



בטיחות  / מבנה –סקר ספרות 

יבילות  / מרכב –מבנה •

תאורה טבעית / קול / בידודו חום –מבנה ירוק •

מכנית  / אש / חשמל –בטיחות •

מימון  / אלות •



חקלאות עירונית  -סקר ספרות 

הידרופוניקה  / קרות ירוקים •

אינרטי/ מים / אדמה –מצא גדול •

נוף–טמפרטורה •



STS  /חלוקת עבודה
•STS

אופטיקה   / כמיה  / ביאולוגיה/ מכניקה / חשמל –מדע •

תקשורת   / חיישנים  / בקרה / מבנה –טכנולוגיה •

קורת גג לאנשים צעירים בתחילת דרכם    –חברה •

חלוקת עבודה •

תלמיד -אנרגיה 

תלמיד  –בטיחות / מבנה 

תלמיד  –חקלאות עירונית 



ביבילואוגפיה/ לוחות זמנים 

וידאו  / מצגת / מסמך –הצעת פרויקט –יא •

סקר ספרות ראשוני  

דגם מוקטן לכל מרכבי הפרויקט  –בצעה הפרויקט -יב•

עלפי צרחי הפרויקט  PBL–סקר ספרות 

–ספר פרויקט 

מבחן סופי



אישור משרד החינוך טכנולוגיה מוכללת  



מוכללת  טכנולגיהספר הפרויקט 



דגם הבית הקטן פרויקט טכנולוגיה מוכללת  

קימות  / בטיחות  / מבנה 

( גררה על ידי רכב משפחתי ) מרכב יבילות –מבנה 

תאורה טבעית / בדוד קול / בידוד חום –מבנה ירוק 

/מקרר / בישול / חימום מים / מיזוג / גז / מים –אבזור 

חקלאות עירונית  / סולריםלחות / תאורה 

מכני  / אש / חשמל –בטיחות 

בטינקרקדבניה על ידי חלקי לגו סטנדרטים וחלקי לגו ייעודיים מודפסים 



רשת חשמל 

גנרטור 



בית קטן  /  מערכת בקרה גידול מזון מבוקר  

בקר 

תקשורת סולרית דו כיוונית

התרעת תמיסה  

התראה מים

ערפול קירור/ המטרה 

 12V /10Aממסרי 4

מוליכות תמיסה  
Ph  תמיסה

מוליכות מי 
טמפרטורת אויר

זרם עבור לוח חשמל  / מתח 4

מפעילם  
חיישנים 



מחיר בארץ  ל  "מחיר חוכמות  פרוט  נושא  

חיישנים בקר  

יציאות  

תקשור סלולרי  

1

2מוליכות  חישן

ph1

4מתח  / זרם 

1טמפרטורה  

3נורות  

12ממסר V 10 A4

1תה סולרי  

1סוללה

1בקר טעינה

4חיישן זרםנגד

רכבים לרכש 



בבילאוגרפיה


