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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 , תאורה, קשר ויזואלי אל החוץ ;השפעות האקלים החיצוניות

מתוך , כיום. תפתחותה כחלק ממסורות הבניה המוכרותתרמו לה ,קונסטרוקציה וצורה, קציהעדין בין שיקולי פונ

על הצורה  המחודש הדיון, טפת על צריכת האנרגיה ורמת הנוחות במבנהההכרה בהשפעה הישירה של תכנון המע

'; חכמה'ומוביל שינוי בלתי נמנע לקראת מעטפת  םיינולוגכמלווה במחקר ופיתוח ט, המעטפת תופס תאוצהשל העיצוב ו

 .תוך יצירת שפה אדריכלית חדשניתכזו ששואפת לרמת אופטימיזציה גבוהה 

 םה הת הסדנומטר; הנדסיים לביטוי האדריכלי שלהם במעטפת המבנה -אקלימיים תתמקד בתפר בין עקרונות  ההסדנ

לצייד את משתתפיה בכלים הנדרשים לאזן בין תפקידים , ללמד את מושגי היסוד הכרוכים בהבנת תפקידי המעטפת

בטכנולוגיית זכוכית ולחשוף בפניהם עטפת ובמרכיבי המלהכיר מושגים בסיסיים , יה הרלוונטייםיום תקני הבנבייש אלו

ל עם "ההרצאות ישלבו ידע ומקרי בוחן מחו .בארץ ובעולם את חזית הפיתוח והעיצוב בתחום מעטפות בניין מתקדמות

  .יה המקומיתיה הזמינות ומסורת הבניטכנולוגיות הבני, דגש על היישום המקומי בהתאמה לתנאי האקלים

 

מעטפת המבנה העמקת הידע בתחום לוכלים יישומיים  חומרי קריאה ,גישה לבסיס ידע כל משתתף יקבל, מעבר לכך

 .בפרקטיקה הלקראת יישום עקרונות התכנון שיילמדו בסדנ

 

 על המורים

 (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

בעקרונות התכנון האקלימי באופן אינטגרטיבי משלבי התכנון תוך שימוש , לפרקטיקה בפרויקטים בקני מידה שונים

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

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

 .יה ירוקה מטעם מכון התקנים והעברת סדנאות לאדריכלים בנושא מעטפות בנין חכמות ותכנון סביבתי בר קיימאבנ

 

 (מרצה אורח) אדריכל חן שליטא

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

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

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

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

 .בתחום של מערכות בניה מתועשות ועוסק ביישום שיפורים לשיטת הבניה הנהוגה בישראל

 סדנת מעטפות חכמות
 

6..2.602. 

 
' ס ביצרון ורמת ישראל רח"מתנ

 א"ת 66דם המכבים 

 .616166ההרשמה תסגר ב 



                                                                                                                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
Jonathan Natanian                                                    
Architect (BArch (Hons), MSc SED (Dist) AA)                             
Integrated Environmental Design                 
leyonatan@gmail.com         
studioADPT.com                                         

                         

  

 עלות הסדנה
 
 

 . ח"ש 0..: מחיר הסדנה

 .ח"ש 460: לחברי מועצההסדנה מחיר 

 

 המבנה הסדנ

  .מרוכזות ביום אחדאקדמאיות שעות  8 :אורך הסדנה

 :.6.3231' גיום 

 פירוט סוג המפגש כותרת המפגש שעה

 לקראת מעטפת חכמה .00:00-20:5

 

סקירה אבולוציונית של מעטפת הבניין תוך מתן דגש  ת מבואהרצא

הכרות  ,על תפקידי המעטפת ואתגרי האיזון ביניהם

שפה היוצרים  חכמותמעטפת חומרים וטכנולוגיות עם 

 .ת חדשנית דינמיתיאדריכל

 מערכות זכוכיתהכרת  0.:22:00-26

 וקירות מסך

 מושגי יסוד; תכונות הזכוכית כחומר מעטפתהכרת   הסדנ/ הרצאה 

ם לתקינה בהתאומערכות קיר המסך הזכוכית  באפיון

תרגול התאמת (. 686., 028., .205י "ת) הישראלית

 .פרויקט על פי התקנים הרלוונטייםמערכת זיגוג ל

   ארוחת צהריים 0.:.0-2.:26

 Double skinמעטפת  0.:0-25.:.2

כלי  -לאקלים חם

 פיתוח מדעיים

 -הרצאת אורח

 אדריכל חן שליטא

-ALC-תהליך הפיתוח של מערכת קיר מסך כפול ה

שהינה אחת המערכות המתקדמות ביותר  10000

בתהליך הפיתוח של חברת  .בשוק הישראלי

Aluminum Construction  נעשה שימוש באנליזות

לבחינת אסטרטגיות קירור שונות של ממוחשבות 

ככלי , ההרצאה תדגים טכנולוגיות אלו. המעטפת

 .לניהול סיכונים ואופטימיזציית ביצועים

שיקולי תכנון אקלימי  0.:22-.25:5

 מעטפות בניין ויישומםב

 בתקינה הישראלית

 

תכנון ב איזון בין שיקולי אנרגיה ותאורה טבעית הסדנ/  הרצאה

מאות לחומרים והרכבי ניתוח דוג ;יןמעטפת הבני

י "תהכרת החלקים הרלוונטיים ב, מעטפת שונים

. 682.ירוקה  והתקן הישראלי לבניה 686., .205

תרגול חישובי בידוד ומסה תרמית עבור חתכי קיר 

 .686.י "ות .205י "על פי ת שונים

 


