
      
 

 

 

 

 בנושא "גגות ירוקים" הרביעי הנכם מוזמנים לכנס 
 , י"א אייר תשע"ה2015באפריל  30 –אשר יתקיים ביום חמישי 

 באודיטוריום ספדיה, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה 
 16:00-08:30בין השעות 

 
 תכנית הכנס

 התכנסות והרשמה - 08:30

  ד"ר שמואל חן –יו"ר  –התכנות גגות ירוקים  - מושב א'

 פתיחה - 09:00
 אביגיל הלר –פעילות צוות ההיגוי  –קידום נושא הגגות הירוקים בישראל   - 09:20
 תמר אהרוני –תועלות הגגות הירוקים והדרכים להשגתם בישראל מחקר:   -         09:40
 להניע מהלך לקידום גגות ירוקים באמצעות נבחרי ציבור מקצוות האם ניתן   -         10:10

 דב חנין ח"כ  -שונים של הקשת הפוליטית                         
 מעודדים או מעכבים –גגות ירוקים ורשויות מקומיות  -          10:30

  –מהי המדיניות העירונית לעניין )רישוי עסקים + היטל השבחה + ארנונה(                        
 איל רונן                          

      נקייל אביאל –התייחסות לגגות ירוקים  –תקן בנייה ירוקה  -         10:50
 

              הפסקה - 11:10
 

אדריכלית גילת  –מחקר ויישום  –גגות יצרניים: היבטים חקלאים וגנניים  -מושב ב'   
 לוינגר
בחינת עומק מצעי גידול במכלים ומשטר השקיה  על צמחי תבלין בגג  – 12:00 – 11:40

 נירית ברנשטייןד"ר  -לעומת צמחים הגדלים בתנאי גן 
 ארנה שוויצר –התאמת מיני צמחים לגגות ירוקים בישראל  – 12:20 – 12:00
מוטי   –אביב ובשטחי הרשות הפלשתינאית -יצרניים בלב תל ים ירוק ותגג - 12:40 – 12:20

 כהן

 עידו הרפז –בהוד השרון מוסנזון גג יצרני בבית ספר  - 13:00 – 12:40
 

 גגות ירוקים
 מחזון למציאות

 וחינוכיים סביבתייםאקולוגיים, היבטים חקלאיים, 

 
 

 
 גגות  



 הפסקת צהריים – 13:00

 
 יו"ר עמיר בלבן  – מושב חינוך

 ד"ר נועם אוסטרוליץ –היתכנות הקמת גגות ירוקים במוסדות חנוך  - 13:45

 אדריכלית תגית כלימור -דגשים לתכנון גגות במוסדות חינוך  - 14:05
 

 אדריכלית שביט טולידויו"ר  – מחקרשיתוף מוסדות ציבור בקידום ה
  ,, ד"ר שי לויןד"ר שמואל ח –גג ירוק מחקרי בכנסת כחלק מפרויקט כנסת ירוקה  - 14:25

 ופרופ' ליאון בלאושטיין  קדס  , ד"ר גווינבירברכה שינדלר             
 ברכה שינדלר, שביט , עמיאל וסל –גגות ירוקים מחקריים במוסדות חברת חשמל   - 14:40

 , ד"ר גווינביר קדס ופרופ' ליאון בלאושטייןטולידו              
 

 אגרונום בני נוליו"ר  – אמצעי להגדלת השטחים הירוקים במרחב האורבאני –גגות ירוקים 
 אריה קוץ ודורית שחר –אביב גן אטינגר -בית החייל בתל - 14:55

        
 סיור 

 אוניברסיטת חיפה –בגגות הירוקים  -  15:10
 

  פיזור
16:00 

 
 כולל כיבוד קל בצהריים₪  80 עלות הכנס
 התשלום יעשה במקום                   

 
 אופן הרשמה

 
 באחת מהדרכים הבאת: יש להירשם מראשלכן , מוגבלבכנס מספר המקומות 

  באמצעות הקישור המצורף:

https://docs.google.com/forms/d/1mNSPbtVGsFqfutGpiiHRKlWP78H36_Tie8YnESjHw8c/viewform 
 

   ועל העכבר כדי להגיע לקישור CTRLיש ללחוץ במקביל על מקש 
 

  בפקס באמצעות הספח המופיע להלןאו  
 
 
 ronza.amara@gmail.com, 050-6241102רונזה אמארה : :רוריםיבפניות ולל

  yasmen_kara@walla.com, 050-2668084או יסמין קרא 

 

 

 
 

 !הקפידו על הרשמה מראש ,אנא

 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mNSPbtVGsFqfutGpiiHRKlWP78H36_Tie8YnESjHw8c/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1mNSPbtVGsFqfutGpiiHRKlWP78H36_Tie8YnESjHw8c/viewform


  --------------------------- לשליחה בפקס ספח הרשמה ------------------------- --
 לכבוד: 

 , שה"מ;םיתחום הנדסת הצומח וגנים בוטני
לאקולוגיה של גגות  מרכז קדס - תחום תיירות חקלאית, הרשות לתכנון -מנהל המחקר החקלאי 

 ירוקים, המכון לאבולוציה, אוניברסיטת חיפה.
 03-9485887פקס: 

 .שיתקיים באוניברסיטת חיפה, "2015 -לכנס "גגות ירוקים ברצוני להירשם 
 

 _ _____________________________ שמות המשתתפים:   ____ מספר המשתתפים:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  __ _________________פקס:   _________ ________________________ שם: 

  ________________________ טלפון נייד:    ______________________ טלפון: 

  __________________________________________________ דואר אלקטרוני: 

  ____________________________________________________ מקום עבודה: 

 ________________________: מהיחת   תאריך:_____________________

 

 מפת אוניברסיטת חיפה

   
 


