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 רקע

וויסות ול' מחסה'יצירת חיץ ראשוני בידי המתכנן להמבנה שימשה משחר ההיסטוריה כמעטפת , כאלמנט מבנה בסיסי

אוורור והגנה פיזית הם רק חלק מתפקידי המעטפת שאיזון עדין , תאורה, קשר ויזואלי אל החוץ ;השפעות האקלים החיצוניות

מתוך ההכרה , כיום. תפתחותה כחלק ממסורות הבניה המוכרותתרמו לה ,קונסטרוקציה וצורה, קציהבין שיקולי פונ

של העיצוב ועל הצורה  המחודש הדיון, בהשפעה הישירה של תכנון המעטפת על צריכת האנרגיה ורמת הנוחות במבנה

כזו ששואפת '; חכמה'ומוביל שינוי בלתי נמנע לקראת מעטפת  םיינולוגכמלווה במחקר ופיתוח ט, המעטפת תופס תאוצה

 .תוך יצירת שפה אדריכלית חדשניתרמת אופטימיזציה גבוהה ל

בכלים הנדרשים  במטרה לצייד את משתתפי הסדנה, מושגי היסוד הכרוכים בהבנת תפקידי המעטפתהההרצאות יתמקדו ב

בטכנולוגיית זכוכית במרכיבי המעטפת ומושגים בסיסיים  יובהרו .יה הרלוונטייםיום תקני הבנבייש לאזן בין תפקידים אלו

דגש על היישום המקומי בהתאמה לתנאי בבארץ ובעולם  חזית הפיתוח והעיצוב בתחום מעטפות בניין מתקדמות ותוצג

, אקלימית ובנייה פרמטרי תכנון בין בקשר תעסוקהסדנה  .יה המקומיתיה הזמינות ומסורת הבניטכנולוגיות הבני, האקלים

 שבו הדרכים אתהעצמאות הדגמה את האופן  בקצרה ונסקור מחשב בעזרת תכנון של התיאורטיים היסודות את נכירובה 

 .ניתן לרתום את הכלים הדיגיטליים לתכנון בניה מודעת סביבה

 

 רציםעל המ

 (מרכז מקצועי)אדריכל יונתן נתניאן 

 AAקיימא ב -סיים בהצטיינות את התכנית למאסטר באדריכלות סביבתית בת, בוגר הטכניון, יונתן נתניאן הינו אדריכל

המתמחה בתרגום הרעיונות האקלימיים מתיאוריה , studioADAPT, בעל סטודיו לתכנון אדריכלי מודע סביבה; בלונדון

ונות התכנון האקלימי באופן אינטגרטיבי משלבי התכנון תוך שימוש בעקר, שונים הלפרקטיקה בפרויקטים בקני מיד

הרצאות במסגרות אקדמיות ומקצועיות , במקביל מחלק יונתן את זמנו בין מחקר בתחום הבנייה הירוקה בארץ. הראשונים

רוקה ניהול מקצועי של קורס מלווי בניה י, (מרצה ועמית הוראה)הנחיית פרויקט גמר לאדריכלות בטכניון , ל"בארץ ובחו

 .מטעם מכון התקנים והעברת סדנאות לאדריכלים בנושא מעטפות בנין חכמות ותכנון סביבתי בר קיימא

  גיא אוסטרן אדריכל 

 שני ותואר העברית מהאוניברסיטה המחשב במדעי ראשון תואר בעל, בהצטיינות הטכניון בוגר אדריכל הנו אוסטרן גיא

 חן במשרד אדריכל בתור גיא עבד שלו הקריירה במהלך  AA.ב  Emergent Technologies and Design מתכנית בהצטיינות

 בתחוםל "בארץ ובחו אפ-סטארט בחברות פרמטרי מומחה בתורכמו כן עבד . SOMבסניף הלונדוני של משרד ו אדריכלים

 בארץ פרמטרי תכנוןה בנושאי וקורסים סדנאות גיא מלמד.   Robofold ו Beyon3d :רובוטים בעזרת מעטפות בניין יצורי

 הוא כיום . בלונדון AA וב בברצלונה IAAC ב,  בהולנד Berlage   במכון, אביב תל אוניברסיטתב, בטכניון: העולם וברחבי

  .ומחשוב ייצור, אדריכלות בין הקשר על דוקטורט וכתיבת בטכניון הרצאות, פרויקטים על עבודה בין זמנו את מחלק

 

 

 

 סדנת מעטפות חכמות
 <הגרסה הפרמטרית>

 
03...03.. 

 
 ישראל באפאבל

 Oliver Dibrova    חולון 4האמוראים 
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  שליטא חן אדריכל

 Diamond & Schmitt -ב שנים מספר ועבד, הקנדי CaGBC-מה LEED הסמכת קיבל, בהצטיינות הטכניון בוגר אדריכל

Architects של התכנון את מנהלת החברה, "מ"בע ירוקים פרויקטים אלפא" חברת ל"מנכ, אמריקה בצפון ירוקים בפרויקטים 

 מספר םביניה, בישראל המובילים הירוקים מהפרויקטים כמה של תכנון בצוותי ושותפה, אנרגיה מאופס מבקרים מרכז

 של בתחום פטנטים מספר רשם,   IDP-"אינטגרטיבי תכנון תהליך"ל CAGBC-ה ידי על הוסמך. LEED Platinum פרויקטי

 .בישראל הנהוגה הבניה לשיטת שיפורים ביישום ועוסק מתועשות בניה מערכות
+ 

 

 

 הסדנהעלות 

 

 . ח"ש 003: מחיר הסדנה

 .ח"ש 083: לחברי מועצההסדנה מחיר 

 

 המבנה הסדנ

  .מרוכזות ביום אחדאקדמאיות שעות  8 :אורך הסדנה

 :.036.66' היום 

 פירוט סוג המפגש כותרת המפגש שעה

 לקראת מעטפת חכמה 3:00.-30:33

 

דגש סקירה אבולוציונית של מעטפת הבניין תוך מתן  ת מבואהרצא

הכרות  ,על תפקידי המעטפת ואתגרי האיזון ביניהם

שפה היוצרים  חכמותמעטפת חומרים וטכנולוגיות עם 

 .ת חדשנית דינמיתיאדריכל

היבטים אקלימיים של  0:03.-33:..

 מעטפת הבניין

 

הפרמטרים התרמיים והוויזואליים בתכנון הכרת   הסדנ/ הרצאה 

 יסוד מושגי; הזכוכיתהמעטפת האטומה ומעטפת 

ם לתקינה בהתאומערכות קיר המסך הזכוכית  באפיון

התאמת ל דוגמא(. 0080, 03.8, 300.י "ת) הישראלית

 .פרויקט על פי התקנים הרלוונטייםמערכת זיגוג ל

   ארוחת צהריים 0:03.-0:03.

תכנון פרמטרי של  0:33.-0:03.

 מעטפת הבניין

 // סדנה

 גיא אוסטרן' אדר

פרמטרי / אדריכלי דיגיטלי מבוא קצר לתכנון 

תכנון הנובע מאופטימיזציה של הדגמת תהליך ו

מעטפת הבניין בכלי תכנון דיגיטליים 

(Grasshopper Rhino + Diva) 

 Double skin מעטפת 03:..-0.:0.

 פיתוח כלי -חם לאקלים

  מדעיים

 // ההרצא

  חן שליטא' אד

הצגת טכנולוגיות מעטפת בנין מתקדמות תוך 

-ALC-ה, התמקדות בקיר מעטפת הזכוכיות הכפולה

 ביותר המתקדמות המערכות אחת שהינה 10000

 . הישראלי בשוק

 


