
תכנית הכנס
8:00              התכנסות וארוחת בוקר

9:00-10:30     מליאה ראשית - בוקר

10:30            הפסקה

11:00-12:30   מושבים מקבילים - בוקר

מושב בנושא יזמות נדל”נית ועסקית
יו"ר זיו לזר, כלכלן, התאחדות בוני הארץ

  התחדשות עירונית - הזדמנויות עסקיות ובנייה ירוקה, 
    כמאל שאגראווי, מנכ”ל חברת אחים שגראווי בע”מ

  יזמות בבנייה ירוקה כמחולל שינוי חברתי, חנן מור, יו"ר קבוצת חנן מור   
  עלויות בנייה ירוקה במבני משרדים, חגי קוט, כלכלן סביבתי וקרן שווץ, מנהלת תחום מחקר 

    ופיתוח, המועצה לבנייה ירוקה
  פינוי בינוי הלכה למעשה, אדריכל גיל שנהב, כנען שנהב אדריכלים

  לקחים מפרויקטים LEED מתקדמים בישראל, אדריכל חן שליטא, אלפא פרויקטים ירוקים                  
  תמ”א 38 ירוק, מקרה מבחן ראשון, יובל שמרת, מנהל תחום קיימות, חברת אקוסיטי

  קבוצת רכישה לתכנון והקמת בנין ירוק וקהילתי בחריש, אדריכלית מיכל ויטל, ויטל ברון תכנון  
    וייעוץ בנייה ירוקה

   
מושב בנושא קיימות עירונית

יו”ר - אדריכל רן אברהם, ממונה פרויקטים תכנון וקיימות, המשרד להגנת הסביבה
  תכנית פעולה וכלים להתחדשות עירונית במרכז העיר רעננה, דרור גרשון, מנכ”ל, מרחב
  רחוב מקיים - פיילוט רחוב בוגרשוב, אדר' אוריאל בבצ'יק, מנהל בניה ותכנון בר קיימא, 

    עריית תל אביב יפו
  מרחב ציבורי מקיים - טל טלמור דותן, מנהלת מחלקת תכנון אדריכלי, אקרשטיין  

  מודל לעיר מקיימת - פרייבורג, ליטל כרמל, מנהלת בית הספר לבנייה ירוקה, 
   המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

  וונקובר, עיר מבטיחה ומקיימת, אביעד שר שלום, מתכנן ערים
  המעבר מדירה לשכונה: הטמעת תהליך שינוי בחברה יזמית, לתכנון שכונות בנות קיימא,

    אדריכלית אורית לנדסברג, מנהלת תחום פיתוח בר קיימא, שיכון ובינוי

מושב בנושא חדשנות טכנולוגית וחומרים
יו"ר אריכל רפי רייש,מנכ"ל SUiTS- אסטרטגיות וטכנולוגיות לעירוניות חכמה

  שעם - פתרון טבעי לענף הבנייה. בידוד תרמי, ארוסטי ואנטי ובריצה, קארלוס מנואל
    אוליביירה, מנכ”ל אמורים - מבית השעם

  השקעה בחדשנות טכנולוגית ישראלית - לפתח בישראל ולמכור בעולם, אבי פלדמן,  
Capital Nature "מנכ"ל קרן השקעות "הון הטבע    

  הגברה אקולוגית של תשתיות חופיות וימיות שימרית פרקול פינקל, 
ECOncrete ,מנכל"ית ומדענית ראשית    

  שקיפות סביבתית בבנייה ירוקה: על ה-EPD של מלטי נשר, ד”ר עמית מרמור, 
    סמנכ”ל  קיימות, נשר מפעלי מלט ישראליים ו ד"ר נועם גרסל, מייסד אסיף אסטרטגיות

  אור טבעי מבוקר למבנים על ידי קירוי פוליקרבונט, טל פורמן, מהנדס ראשי, פלרם
  פתרונות זיגוג מתקדמים להתייעלות אנרגטית, אלירן אלגוב, מנהל קשרי אדריכלים, קליל

    כשהטכנולוגיה נגעה בדוד השמש, אדר אזנקוט, מנכ”ל כרומגן מערכות סולאריות

מושב חדשנות בהוראת בנייה ירוקה ותכנון בר קיימא באקדמיה
יו”ר: ד”ר נעם אוסטרליץ, מטעם המיזם המשותף הבנייה הירוקה באקדמיה

7X7    - שבע הרצאות על חדשנות בהוראת בנייה ירוקה
  פנינו לאן - תהליך חשיבה ויצירת שיתופי פעולה באקדמיה

    למוזמנים בלבד

ארוחת צהריים והפסקה  12:30-13:30

ארוחת צהרים ושיח סביב שולחן עגול   12:30-13:30
)בהרשמה מוקדמת בלבד(

AMCG בחסות חברת אביב
  בנייה ירוקה ישראלית - יושבים סביב שולחן ומקדמים פתרון

    חמישה שולחנות עגולים לבנייה ירוקה במציאת פתרונות לקידום התחום בישראל
   

מליאת ראשית - צהרים  13:30-15:00

15:15-17:00   מושבים מקבילים - צהריים

9 בספטמבר 2014  8:00-18:00   
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, 

תל אביב

בונים בראייה ירוקת טווח
הכנס השנתי לבנייה ירוקה  2014

מושב בנושא רטרופיט ושיפוץ מבנים
יו”ר: אבנר לבציון, מנהל שיווק ופיתוח עסקי, תרמוקיר

  שיפוץ מבנה קיים לפאסיב האוס בניו יורק, אדריכלית גל גבריאל
  שימוש חוזר בבניינים, מקרה מבחן מרוטרדם, אדריכלית הגר צור

  בנייה ירוקה והתייעלות אנרגטית בשיפוץ מבנים קיימים, אדריכלית נירית אמיר, 
ESD חברת  פיתוח וקיימות    

  הבניין הירוק ביותר - שיפוץ ושימור ירוק, אדריכלית רינת מילוא, עיריית תל אביב
  שיפוץ ירוק, מותאם לתנאי מדבר קיצון, מרכז מו”פ ואנרגיות מתחדשות בחבל אילות, דורית 

    דוידוביץ, מייסדת ומנכ”לית החברה לאנרגיה מתחדשת - איל איילות ואדריכל איתי אשחר
  רטרופיט ירוק ושיתוף ציבור, אדריכל גיל פלד, אקו צ’לנג’ס

  הצגת מחקר בידוד 2014, אדריכל רוני דניאל, מחקר ופיתוח, המועצה לבנייה ירוקה

ניהול תפקוד ותחזוקת המרחב הבנוי
יו”ר: אדריכל יהונתן אלעזר, מכון התקנים

  כחול זה הירוק החדש - איך חוסכים מים, מונעים נזקי מים ומקבלים נקודות בבנייה ירוקה, 
    אלון גל, מנכ”ל אקווהרימט

  מקרה מבחן אינטל, גיל אמר, אחראי בינוי אינטל עולמית, ואדריכל רוני דניאל, 
   מחקר ופיתוח, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

  היתרון האקולוגי הגלום בייצור מקומי של ריהוט,  אלי גרניט, מנכ"ל גלובל ישראל -     
    טקניון,צרעה,מגנלי

  בבנק- ירוק הוא לא רק דולר, משה דהן, מנכ”ל חברת איגודים מבית בנק איגוד
  תפעול ביה”ס צין -הערכה לאחר אכלוס - אדריכל ד"ר ערן קפטן, מחקר ואקו-אדריכלות

GIV SOLUTIONS ניהול בר קיימא של מבנים ותשתיות, מאיר גבעון, מנכ”ל  

מושב בנושא חדשנות בעיצוב ואדריכלות
יו”ר טלי נחושתן, סמנכ”לית שיווק, שיכון ובינוי

   בחזרה מ 32 מעלות פרנההיט ל 32 מעלות צלסיוס, אדריכל ארז אלה, hqa אדריכלים


                           לא עיר לא פרוור, מבט על הבנוי הישראלי העכשווי, 
     אדריכל אורי שלום, בצלאל

   פותחים את קופסת הזכוכית, אדריכל יונתן נתניאן
   עיצוב פנים ירוק הלכה למעשה, אדריכלית מיכל זוהר, אורבונד

   ביתן ישראל ב-אקספו מילאנו 2015, אדריכל דויד קנפו, קנפו קלימור אדריכלים

מושב בנושא אדריכלות נוף ירוקה
יו”ר - עליזה ברויידא, יו”ר איגוד אדריכלי הנוף

  אדריכלות נוף ים תיכונית מקיימת - מקרי מבחן מיוון, אדריכל נוף תומאס דוקסיאדיס, 
   דוקסיאדיס פלוס

  יצרנות עירונית: מפתח עץ ועד לעץ סולארי, חוכמה ואחריות בתכנון המרחב הפתוח, 
    אדריכלית נוף רויטל שושני

  דרוש מומחה לקיימות: הזדמנויות למומחה קיימות בנוף )מקצועי( משתנה, 
    אדריכל נוף חצב יפה

  אדריכלות נוף בת קיימא: דרכי נוף, שבילי טיול ומסלולי אופניים ביערות קק"ל,
    יחיאל כהן, קק"ל

17:00  סיורים באזור

   תכנון חזית הים העירונית בדגש תכנון מתחם הדולפינריום בתל אביב, יעל זילברשטיין,  
     מתכננת סביבתית, החברה להגנת הטבע בתל אביב יפו והסביבה

   הר פסולת שהפך לפארק, סיור במדרון יפו, עליזה ברוידא, יו"ר איגוד אדריכלי הנוף

חסות יהלום

חסות זהב

אבן דרך
מקבוצת SBI שגראוייזום והתחדשות עירונית

CORK HOUSE
בית השעם

AMCI Investments LTD

חסות כסף

חלונות מעוצבים

חסות ארד

ארגונים שותפים

-URBURB

 The positive impact of Biophylic design on human health,
Steven Pratt, regional manager, Interface

דברי פתיחה: גב’ הילה ביניש, מנכ”לית המועצה הישראלית לבנייה ירוקה 

ברכות:
מר עמיר פרץ, השר להגנת הסביבה

מר אפי שטנצלר, יו“ר קק“ל
מר ניסים בובליל, נשיא התאחדות בוני הארץ

בונים בראייה ירוקת טווח: משתלבים בשיח המרכזי
גב’ מיכל ביטרמן, יו“ר הוועד המנהל, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

 ,HOW TO MAKE MISTAKES
Architect Thomas Rau

9:05-9:00

9:30-9:05

 

9:50-9:30

10:30-9:50

ברכות:  מר אורי אריאל, שר הבינוי והשיכון

                       הכרזה על זוכי תחרות ‘לגור ירוק בישראל’ 
                       בשיתוף קק”ל

ד”ר אור קרסין, יו”ר וועדת השיפוט

פאנל בנושא בנייה ירוקה בשיח המרכזי הישראלי
יו”ר: גב’ מיכל ביטרמן, יו”ר הוועד המנהל, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

בהשתתפות:
מר אלי כהן, מנכ”ל תרמוקיר

מר אבי מאור, מנכ”ל קבוצת חנן מור
גב’ גלית כהן, סמנכ”לית בכירה לתכנון ומדיניות, המשרד להגנת הסביבה

מר דני מריאן, יו”ר איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות
מר איתן עטיה מנכ”ל פורום ה-15

 MORE THAN A BUILDING
HAUGEN / ZOHAR ARKITEKTER AS Dan Zohar

13:40-13:30

14:10-13:40

14:45-14:10

15:00-14:45


