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Prerequisites 
The course will be taught in English 

 
  סרוקה ריצקת

 עיגמ הייריחב תרבטצמה תיליטסקטה תלוספה ףקיה דבלב ביבא לתבו םלועב היינשה תמהזמל תבשחנ ליטסקטה תיישעת
 לש םינוש םיגוס :תובר ךכל תוביסהו ,ישממ ןורתפ וז תלוספל ןיא םויכ .הנשב ןוט 10,100-כ לש תימונורטסא תומכל
 ירמוחל הרזח םתוא ןיימלו דירפהל תורשפאה תא ענומש המ ,הכיפה יתלב הרוצב רוצייה ךילהתב הזב הז םיבלושמ םירמוח
 המ ,הזמ הז םיקחורמה םינוש תומוקמב תובורק םיתעל םישחרתמ רוצייה ךילהתמ םיקלח .שדחמ םתוא שימשהלו םלג

 הבר רוצייה תומכ .תילכלכו הפיצר ףוסיא תלוכי אלל םיבר תומוקמב תלוספ לש תורבטצהלו ,רתוימ םירמוח עונישל םרוגש
 םיקרזנ םיבר םיטירפש ךכל תמרוגו ידמ הכומנ תעצוממה שומישה תומכו ,תרעושמה הכירצה תומכ תא תמאות הניאו ידימ
 .תובר םינש דוע דקפתל ולכי לעופב רשאכ

 םימרגנה קזנה רועישו ףקיה תא ןיבהל תישאר הסננ ,םימייקמ תונורתפ עיצהלו ןקמועל תומייקה תויעבה תא ןיבהל תנמ לע
 ,םישומיש רקחמ :ןוגכ רקחמ תוטיש לש בחר ןווגמ לע דמלנו ךישמנ .תומייקמ יתלב רוציי תוארשרשב הדובעמ האצותכ
 תוארשרש תא לעייל הרטמ ךותמ ,תומייקו תודיינ ,ימוקמ רוציי ןיבש רשקה לע דומענ .ירמוח רקחמו םישמתשמ רקחמ
 .לודג ירוביצ ןוגרא לש תיליטסקט תלוספ םע תישעמ הדובע ידי לע תאזב הסנתנ .הילוח לכב זובזבה תא םצמצלו רוצייה
 ךרדב יוניש / םייק רצומל יוניש / שדח רצומל ןויער יוטיב ידיל איבת רשא ינונכת / יבוציע ליגרתב הוולת תישעמה הדובעה
 .דידמ ישממ יונישל איבהל הרטמב תאז , רמוח לש ףוסיאה וא רוצייה

 .םיקסוע ונא םהב םינושה תועוצקמבו ונלש תוימוימויה תוטלחהב ,םיכרוצ ונאש תושדחב ונלוכ תא שגופ תומייקה אשונ
 איבהל תונוש תויוחמתהו תוקלחממ םיטנדוטס דדועיו רשפאי הזככו רקנשב ימוחתניבה ךרעמהמ קלחב שגומ סרוקה
 זכרמה ןיב ימואלניב הלועפ ףותיש ירפ וניה הז סרוק .סרוקה ךרעמב םיעיגמ םה ונממ יפיצפסה עדיה םוחת תא םשיילו



 טסנרא המא( זכרמהמ תוליעפ תורקוח יתש ידי לע רבעויו ,הינוטסאב בוציעל הימדקאל )CIRTex( רקנשב ליטסקט רקחל
 .)Reet Aus and Harri Moore( הינוטסאב בוציעל הימדקאהמ םיחרוא םיחנמ ופרטצי ןהילא ,)זפוט ירואו

Course summary 
 
The textile industry is considered the world's second pollutant, and in Tel Aviv alone, the amount of 
cumulative textile waste in Hira reaches an astronomical amount of about 10,100 tons per year. Today, 
this waste does not have a real solution, and there are many reasons for this: various types of materials 
are irrevocably integrated into the production process, preventing the possibility of separating and 
sorting them back into raw materials and reusing them. Parts of the production process often occur in 
different locations, causing unnecessary material transport and accumulation of waste in many places 
without continuous and economical collection ability. The amount of production is too high and does not 
match the estimated amount of consumption, and the average amount of use is too low, causing many 
items to be thrown away when in practice they could function for many more years. 
 
In order to understand the problems that exist in depth and to offer sustainable solutions, we will first try 
to understand the extent and rate of damage caused by working in non-sustainable production chains. 
We will study about a wide range of research methods such as: usability research, user research and 
material research. We will discuss the relationship between local production, mobility and sustainability, 
with the aim of optimizing production chains and reducing waste in every link. We will experiment with 
these ideas by working with the textile waste of a large public organization. The practical work will be 
accompanied by a design/planning exercise that will give expression to an idea for a new product/change 
to an existing product/change in the way of production or collection of material, in order to bring about 
measurable change. 

The theme of sustainability confronts all of us with the news we consume, our daily decisions and the 
various roles we take on. The course is offered as part of the interdisciplinary unit at Shenkar and as such 
will enable and encourage students from various departments to bring and apply the specific field of 
knowledge from which they come in the course activities. This course is the result of international 
collaboration between the Shenkar Textile Research Center (CIRTex) and the Estonian Academy of the 
Arts, and will be delivered by two active researchers from the center (Emma Ernst and Ori Topaz), with 
workshops by visiting instructors from the Estonian Academy of the Arts (Reet Aus and Harri Moore). 

 

 הארוה תטיש

 )טרפל אנ( רחא  /  םיתווצב הדובע / הנדס  /  תישיא היחנה  /  םיילטנורפ םירועיש  /  וידוטס ירועיש
 

 .ךרדומ רויסו םיתווצב הדובע ,תוישיא תויחנה ,תוילטנורפ תואצרה ,וידוטס ירועיש ןיב בלשמה ןפואב םייקתת הארוהה
 

  סרוקב תפסונ תוליעפ
 )טרפל אנ( רחא  /  םי/רויס  /  םיטנדוטס י"ע תואצרה  /  חרוא תו/תאצרה  /  תו/האצרה
 

                     :הינוטסאב בוציעל הימדקאהמ םיחרוא םיצרמ ינש ופתתשי סרוקב
 חילצמ קסע תלעב ,תיאמצע תבצעמ טיר .הנפואה םלועב תומייקו רוזחימל רוטקוד הניה טיר - )Reet Aus( סוא טיר
  שודחימ אשונב אנדס ריבעת טיר .םינוש ליטסקט ילעפממ םידב תויראש רוזחימ לע ולוכ ססובמה
 תעגונה תוינידמב החמומ וניהו )SEI( םלוהקוטס לש הביבסה תוכיאל דסומב דבוע יראה - )Harri Moore( הרומ יראה
 תומייקה סרוק תא טיר םע דחי החנמ הרומ .תלוספ לוהינ לש הלכלכבו אמייק ירב הכירצו רוצייב ,הביבסה תוכיאל

 .תלוספה לוהינ לש ילכלכה בישחתה חותיפ לע ןומא אוהו ןילאטב םייקתמש
 



 הדובעה ףוג תא חתפנו תויליטסקט תויראש םוגדנ ונממ לודג ירוביצ ףוג לש ליטסקט ןסחמל רויס םייקנ סרוקה ךלהמב
  .סרוקב
                          

 
                  סרוקה לש הדימלה ירצות

 סרוקה לש הדימלה תואצות
   לש ותריציב קלח וחקלש םיכילהתה ןווגמ תא קמועל ןיבהל :אלמ ןפואב רצומ חתנל       ·
 ללכב םא ,הלכתיש דע םייקתהל תושרדנה תולועפה ןווגמו רצומ         
 רחא רצומ לש תויליטסקט תויראשמ ינשדחו שדח רצומ ןנכתל/בצעל       ·
 םינוש םירמוח לש קוליסו קוויש ,בוציע ,רוציי יכילהת יתבכש בר ןפואב ןייפאל       ·
 םייק רצומל יוניש ןייפאל וא שדח רצומ רובע םירמוח םרז םישרת רצייל       ·
 היתוערגמו היתולעמ לע ,אלמ ןפואב רצומה ותוא רובע רוצייה תרשרש תא גיצהל       ·
 םינוש ימוחתמ םישנא םע יביטקודורפ ןפואב תווצ תדובעב בלתשהל       ·
                                          

  סרוקה הנבמ

 ׳סמ
 רועיש

  טוריפ דומילה אשונ

 תורכיה ,החיתפ תאצרה 1

 רועישל איבהל שקבתמ דימלת לכ :בושח •
 רחא יליטסקט טירפ וא דגב ןושארה
    .שומישב וניאו ותיבב אצמנש
 
 

 הלכלכב םילדומ ,םיגשומ ןולימ - תומייקה םוחת םע תורכיה
 .תומייקה םוחתב תויונמדזהו םירגתאל הפישח ,תילגעמ
  .םידדומתמ ונא התיא היעבה ןויפא

 רקחמ - םוחתל תויטנוולר רקחמ תוטיש םע תורכיה הדובע יתווצל הקולחו רקחמ תוטיש 2
  .םירמוח רקחמ ,םישומיש רקחמ ,םישמתשמ

  חרוא תנדס 3
 )תועש 8 - לופכ רועיש(

 Harri-ו Reet Aus תייחנהב Upcycling אשונב חרוא תנדס
Moore, הינוטסא בוציעל הימדקאה.  

  לודג ירוביצ ןוגרא לש תיליטסקט תלוספ ןסחמב רויס  רויס 4

  - תויצטנזרפ 5
 ילאירטסמס טקייורפ

 ןוידו םייתצובק םיטקיורפל םינוויכ לש הגצה

 -  לטובמ רועיש 6

7 CIRTex - Case study תילגעמ הלכלכב רקחמ תוטיש - ךתח תאצרה 

 התיכב תיתצובק הדובעו תוישיא תויחנה •

8 CIRTex - Case study  תילגעמ הלכלכב רקחמ תוטיש - ךתח תאצרה 



 התיכב תיתצובק הדובעו תוישיא תויחנה •

 תויצטנזרפ - השגה םורט 9
 ילאירטסמס טקיורפ
 )לופכ רועיש(

 Reet Aus לש חרוא תרוקיב ,ןוידו םייתצובק םיטקיורפ תגצה

 התיכב תיתצובק הדובעו תוישיא תויחנה וידוטס תדובעו תוישיא תויחנה 10

 - לטובמ רועיש 11

 ןוידו תילטנורפ םיטקיורפ תשגה השגה 12

 
 ןויצה בכרהו הכרעהה יכרד הכרעהל םינוירטירק

 םייעוצקמ םידעי תבצהו טקיורפ לוהינ תלוכי - תואמצע 25%

 ןתגצהו ךילהתמ תונקסמ תקסה ,ןוידו חותינ תלוכי 25%

 תווצב הדובע תלוכי 25%

 םוחתב תונשדחו רמוחב יטנוולר שומיש ,טפסנוק חותיפ תלוכי 25%

 
 טנדוטסה תובוח

 הבוח תוחכונ

 דעומב םיליגרת תשגה ,חרוא תואצרהבו םייתתיכ םישגפמב הליעפ הדובעו תופתתשה ,תיב ירועיש תנכה
 

  סרוקה תולטמ

 ורחבי וא רחא רוציי וק לש תויליטסקט תויראשמ שדח יליטסקט רצומ לש חותיפ לע םיטנדוטסה ודבעי סרוקה ךלהמב
 ןפואב שממתי טקיורפה .ולש רוצייה תרשרש ךרעמ לש יוניש וא לועיי ידי לע םייק רצומ  לש חותיפ ךילהתב ברעתהל
 תירקחמ תניחבמ שדחה רצומה תא ןייפאמה ילגעמ לדומ חותיפו שדח רצומ בוציע :הזב הז םיבולשה םינפוא ינשב יתצובק
  .היצטנזרפ לש טמרופב שגות תינויעה הדובעה .)תישומישו תירמוח(

 

 היפצו האירק ירמוח
https://www.prtfl.co.il/archives/121016  
http://www.trashtotrend.com  
http://reetaus.com/en                         
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/make-fashion-circular         
https://www.heschel.org.il/heschellib-media-story-130698 
https://thecitywasteproject.files.wordpress.com/2013/03/practical_handbook-of-material-flow-
analysis.pdf                 
               
         


