
18:00 - 08:00 09:00 - 08:00

11:00 - 09:00
מליאת בוקר – 

בונים בראייה ירוקת טווח  
בתנופת עשייה

התכנסות וארוחת בוקר חגיגית

18:00 - 08:00 קפה ומאפה11:00-11:30

13:00 - 11:30
מושבים מקבילים בוקר

ברכות: 
המשרד להגנת הסביבה

אינג' אלי כהן-קגן, עו"ד, ראש אגף איכות והסמכה במכון התקנים הישראלי
רו"ח אמיר חייק, מנכ"ל התאחדות התעשיינים

עו"ד אליאב בן שמעון, מנכ"ל התאחדות בוני הארץ בנייה ירוקה
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה - השנה שחלפה, הילה ביניש, מנכ"לית. 

בניה ירוקה - בין הלכה למעשה : סיכום שנה ומבט קדימה, מיכל ביטרמן, יו"ר הוועד המנהל, 
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.

בנייה ירוקה - במספרים 2015, רינה דגני, מנכ"לית גיאו-קרטוגרפיה
חוגגים עשור לת"י 5281 לבנייה ירוקה.

פרויקט ירוק לדוגמה: קמפוס ברושים באוניברסיטת תל-אביב, פאנל מומחים.
דברי פתיחה: תמיר דגן, מנכ"ל שיכון ובינוי. מנחה: אלי כהן, מנכ"ל תרמוקיר.

פאנל מומחים: אדריכל יואב דוד, אדריכל העיר, עיריית תל-אביב; אדריכל אילן לקנר, 
אדריכל הפרוייקט; אדריכל חן שליטא, אלפא פרוייקטים. 

דני מריאן, יו"ר איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות מזמין את אדריכל וולפגנג פריי
From mistakes to success: the economic benefits of green building and planning

Architect Wolfgang Frey, Frey Architekten, Freiburg.

בנייה ירוקה בראי הכלכלה
יו"ר: אדריכל רן אברהם, מנהל תחום בנייה ירוקה,  המשרד להגנת הסביבה

כדאיות כלכלית ותועלות הבנייה הירוקה, בסימן 50 שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין גרמניה וישראל- 
שיח מנהיגות: ד"ר קריסטין לה-מטרה, מנכ“לית המועצה לבנייה ירוקה בגרמניה,

ומיכל ביטרמן, יו"ר הוועד המנהל, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.
למה משתלם לבנות ירוק - חריש, עיר חכמה ומקיימת, חנן מור, יו“ר קבוצת חנן מור.

כלים מימונים לבנייה ירוקה, עומרי כרמון, המשרד להגנת הסביבה.
בנייה ירוקה- האומנם בשביל כולם? ד"ר אור קרסין, ראש הועדה לפיתוח בר קיימא קק"ל וחברת סגל האוניברסיטה הפתוחה

עלויות ותועלות של בנייה ירוקה בישראל כיום: פאנל מומחים. מראיין: אדריכל רן אברהם,
מנהל תחום בנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה, הילה ביניש, מנכל"ית המועצה הישראלית לבנייה ירוקה,

כלכלן חגי קוט, זיו לזר, התאחדות בוני הארץ. 

שכונות בנות קיימא - בין חזון למציאות 
יו"ר: איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-15

התייעלות אנרגטית: בנייה משמרת אנרגיה ואנרגיות מתחדשות 
הרצאת פתיחה, אדריכלית תמי הירש, תמי הירש אדריכלים

יישום אנרגיות מתחדשות בבנייה – פאנל מומחים. 
מנחה: איתן פרנס, מנכ“ל איגוד אנרגיה ירוקה; חוני קבלו, ראש תחום אנרגיות מתחדשות, רשות החשמל; 

חזי ליפשיץ, סמנכ"ל תשתיות, אנרגיה ומים, משרד האנרגיה;
דב קוטלר, מנכ"ל סולגל;  אילן בן דוד, מנכ"ל צ'קרה-טק. 

התייעלות אנרגטית במבחר מרחבים, יחיאל לנצקרון, מנהל פיתוח, אקון טק.
מים אפורים - כחיסכון במים ועיצוב רב נופי, אהוד לשם, הקואליציה למים אפורים.

רטרופיט במבנה שיכון בשדרות, 
אדריכלית יעל גלעד, גלעד-שיף אדריכלים; יעל פארן, מנכ"לית הפורום הישראלי לאנרגיה. 

הנחייה: גל גבאי

תכנית הכנס

ראייה ירוקת טווח - בתנופת עשייה

18:00 - 08:00 9.9.15
הכנס השנתי לבנייה ירוקה  

מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, תל אביב

השנה, לראשונה,  המועצה הישראלית לבנייה ירוקה תעניק את אות הבנייה הירוקה לשנת 2015

חזון השכונה המקיימת: הפער בין אידיאל למציאות, אדריכל עודד קוטוק.
מגשרים על הפער - עקרונות ומדדים לשכונה בת קיימא,  אביאל ילינק, המועצה לבנייה ירוקה. 

מגשרים על הפער – למידה מהצלחות:
District Rieselfeld in Freiburg, Germany - a Modern Sustainable Neighbor-

.hood / Architect Wolfgang Frey, Frey Architekten, Freiburg
עירוניות בת קיימא במבנה מסחר, שאנה שכטמן, מנהלת  הקיימות, דיזינגוף סנטר.

הליכתיות ועירוניות, טל טלמור דותן, מנהלת מחלקת תכנון אדריכלי, אקרשטיין.
פורטלנד כמודל לעיר ירוקה,  יואב הדר, מנכ”ל הדר מערכות.
נסיעה לעירוניות חדשה, גלי גלאט,  סמנכ"לית קיימות, נת"ע.



מחויבים לשינוי, מאמינים בחדשנות: לקראת וועידת האקלים, פריז 2015
יו"ר: גלית כהן, סמנכ"לית בכירה לתכנון ומדיניות, המשרד להגנת הסביבה

פוטנציאל הפחתת פליטות והתייעלות אנרגטית של סקטור המבנים, ד"ר גיל פרואקטור, ממונה שינוי אקלים
שיח מומחים: יעדי המשרד, ההשלכות על סקטור הבנייה בישראל ופוטנציאל לקידום חדשנות וטכנולוגיות ישראליות בתחום.

,EY ,אסטרטגיות לעירוניות חכמה, איתי ז'טלני, שוטף ומנהל תחום הקלינטק SUiTS אדריכל רפי רייש, מנכ"ל
אבי פלדמן, מנכ"ל קפיטל נייצ'ר, אדריכל חן שליטא, אלפא אדריכלים, רועי כהן, מנהל פיתוח עסקים,

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי

ארוחת צהרים13:00 - 13:45

מושב שולחנות עגולים. בנייה ירוקה– הזדמנויות ואתגרים13:00 – 13:45
 .AVIV AMCG מושב בהובלת חברת

חלוקת אות הבנייה הירוקה
.360  solution - innovation in built spaces, Tai Lee Siang, Singapore

5X7=35 דקות על חדשנות במרחב הבנוי.
-בישול מהיר: חקיקה לצדק מרחבי, חברת הכנסת תמר זנדברג

SOLVIEW מהפכה סולארית בקצה האצבעות, עופר סדקא, מנכ"ל-
-נדל"ן חדשני וירוק, אבי מאור, מנכ"ל חנן מור

-יאפא
-תעשיית הפרסום עושה את זה כבר 70 שנה, עכשיו תורנו, אדריכל רוני דניאל,

The Natural Step ,המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
Designing Green Neighborhoods, Landscape architect and Planner Neil Mattinson 

LDA DESIGN, LONDON.
אורי בן פורת, סמנכ"ל קיימות, קבוצת שיכון ובינוי מראיין את אדריכל נוף ניל מת'ינסון, אדריכל ומתכנן.

דברי ברכה: מר אבי גבאי, השר להגנת הסביבה 

Designing Sustainable Landscapes 
Landscape architect and Planner Neil Mattinson, LDA DESIGN, LONDON.

 .AVIV AMCG לתשתיות בנות קימא, אנני גלר בלבן, מנהלת פעילות בנייה ירוקה, חברת envision תקן
תכנון נופי מקיים בישראל – מבחר פרוייקטים חדשניים: 

תשתיות ונוף בניי קיימא
יו"ר - אדריכלית נוף רויטל שושני, איגוד אדריכלי הנוף

-  תכנון נופי באגן הדרומי ים המלח, אדריכלית נוף עליזה ברוידא, משרד ברוידא מעוז.
-  "היכן יזרום האיילון באזור נשר רמלה?", אדר' נוף ענת שדה,  משרד שדה - גולדשטיין – מורד.

.LANDCARE מאתר 'לניארי' לאתר 'מעגלי',  אדר' נוף מיכל כהן פריאנטה, משרד - FRESH KILLS NY  -
-  קו רכבת ופארק מטרופוליני בעמק הארזים, אדר' נוף ברברה אהרונסון -  משרד שלמה אהרונסון אדריכלים. 

-  חדשנות במרחב העירוני | הגדרה מחדש של ארגז הכלים, אדר׳ נוף טלי וקסלר. משרד נחלת הכלל.  

9X10 = 90 דקות על חדשנות באדריכלות ועיצוב
יו"ר: אדריכל אלון יצחקי, יסקי מור סיוון

חומר למחשבה: חדשנות בחומרים וטכנולוגיות
יו"ר – אבנר לבציון, מנהל שיווק ופיתוח עיסקי, תרמוקיר

הרבה יותר קל משחשבתם – בידוד ברטרופיט ובנייה חדשה, רומי גולעד, מנכ"ל גולמט.
על בנייה חדשנית בישראל, ירון גלעד, מנכ"ל בית תרמי. 

מלט – תשתית לבנייה ירוקה, עמית מרמור, סמנכ"ל איכות סביבה, נשר.
בטון אדריכלי - על בטון ביפן ובישראל, אדריכל אריה קוץ, ניר-קוץ אדריכלים.

שקט נפשי, חיסכון כספי ותקן ירוק – טכנולוגיה חדשנית לניהול משאב המים, 
ליאור הרץ, סמנכ"ל שיווק, אקווהרימט.

צל של חומר, על חומרים להצללה, אפרת ברק, מ"מ מנהלת ספריית החומרים, מוזיאון העיצוב חולון.

15:15 - 13:45
מליאת צהריים – 
מביטים קדימה –

פתרונות חדשניים 
וירוקים בענף הבנייה

17:00 - 15:30
מושבים מקבילים 

צהריים

המשך:
מושבים מקבילים בוקר

האם פרויד היה בעד קיימות? פיתוח מגדל בתי המשפט החדש כבניין ירוק על פי המודל הפסיכואנליטי של פרויד, 
אדריכל אמנון רכטר, רכטר אדריכלים

פתרונות מעטפת בתחום הבניה הירוקה, ברק אופנהיים, מנהל שיווק, אלוםאשת
הבית הנושם, אדריכל רון רוזן, ליננברג רוזן אדריכלים

glass sunscreen - פתרונות לזיגוג חכם, אדריכל יפתח הררי, יפתח הררי אדריכלים 
בית בטון אחר, אדריכל דורון קליין, בטון אחר

שימור כמנוף לרטרופיט בתל-אביב-יפו, אדריכלית רינת מילוא, עיריית תל-אביב
לגור ירוק בישראל  

נעים לתכנן 'סיטרואן דה-שבו', אדריכל אמיר קולקר, קולקר אדריכלים



* ייתכנו שינויים בתכנית הכנס

סיורים17:00

אתגרים בתקינה ירוקה - מבט מגרמניה – ד"ר קריסטין לה-מטרה, מנכ"לית המועצה לבנייה ירוקה בגרמניה.
התקן החדש ולאן פניו, אדריכל ברק פלמן, בצלאל.

פסולת בנייה "מאיום להזדמנות", אסף דויד, מריצה.
פאנל מומחים על האתגרים בתקן ובהסמכה 

בהנחיית אדריכל רן אברהם, המשרד להגנת הסביבה: 
משתתפים - אינג' אורלי אינדיצקי, סמנכ"ל איכות קיימות ושירות, סולל בונה, 

אדריכל יהונתן אלעזר, מכון התקנים הישראלי, 
אורן תבור, מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה הוד השרון ורעננה, 

ESD ,נירית עמיר, מנהלת מחלקת בנייה ירוקה
GBT יורם טורק, מנכ"ל שותף ,Tools for Sustainable Design

העתיד הירוק של התקן הכחול לבן – לאן צועד התקן הישראלי לבניה ירוקה
יו"ר – אדריכל יהונתן אלעזר, מנהל תחום בניה ירוקה, מכון התקנים הישראלי

אקו-דמיה : הכנס השני לסגלי הוראה 
Academia and industry, the case in Singapore Tai Lee Siang, Ong&Ong

מעבדות מחקר ולמידה – תואר שני בעיצוב, חדשנות ויזמות, פרופ' כרמלה יעקובי וולק
הוראה ולמידה דרך הבניין, ד"ר אורלי רונן, המעבדה לחדשנות, ביה"ס פורטר ללימודי הסביבה, אוניברסיטת תל-אביב

ECO-DEMIA הצגת הפלטפורמה והריטריט, אדריכל רוני דניאל, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה


