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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. תחותה כחלק ממסורות הבניה המוכרותתפתרמו 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 חדשניתלרמת אופטימיזציה גבוהה 

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

בטכנולוגיית זכוכית במרכיבי המעטפת ומושגים בסיסיים  יובהרו .ייםיה הרלוונטיום 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

 

 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

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

 (מרצה אורח) 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>
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בית הספר ללימודי , 271חדר 

 א "ת, הסביבה על שם פורטר
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 (אורח מרצה) עומר בר אדריכל

 Graduate School of Architecture-מהתואר ראשון בהצטיינות מאקדמיית בצלאל ותואר שני  הינו אדריכל בוגרעומר בר 

Planning & Preservation במשרדי אדריכלים  התמחה עומריורק -בניוו במהלך שהות. יורק-אוניברסיטת קולומביה בניוב

 היהעם חזרתו לארץ . דובאי ובחריין, סין, הודו, ב"וצבר נסיון בינלאומי רב בפרויקטים גדולים בארה, KKA-ו SOMמובילים כגון 

פרויקטים בסדרי  עוסק בתכנוןהמשרד . תחומי לאדריכלות ותכנון ערים-משרד רב, o2aסטודיו  שותף להקמתו שלעומר 

תהליך  .במרחב הציבורי דיגיטליותוכלה בעבודות אמנות  ויה למגוריםובניה רומבני ציבור , גודל מגוונים החל מתכנון עירוני

שימוש בטכנולוגיות הִמיחשוב המתקדמות ביותר הקיימות כיום בתחום מתוך מטרה להגיע לפתרונות עושה  העבודה במשרד

לעבודתו במשרד עוסק בנוסף . כלכלית לטווח הרחוק קיימות ויעילות, חדשניים ויצירתיים תוך דגש על אחריות סביבתית

אקדמיית , באוניברסיטת קולומביהאת הנושא תכנון פרמטרי ולימד  בשיטותעומר במשך שנים רבות בהוראה ומחקר אקדמי 

 שיטות דיגיטליותשל  שילובב תכנון העוסקכיום עומר הינו מרצה בכיר נלווה בטכניון ומלמד סטודיו . בצלאל ומכללת שנקר

 .נון אדריכלייםמתהליכי תככחלק אינטגרלי 
+ 

 

 עלות הסדנה

 

 . ח"ש 107: מחיר הסדנה

 .ח"ש 087: לחברי מועצההסדנה מחיר 

 

 המבנה הסדנ

  .מרוכזות ביום אחדאקדמאיות שעות  8 :אורך הסדנה

 :73.3.7' גיום 

 פירוט סוג המפגש כותרת המפגש שעה

לקראת מעטפת  70:77-27:01

 חכמה

 

מעטפת הבניין תוך מתן דגש על סקירה אבולוציונית של  ת מבואהרצא

הכרות עם  ,תפקידי המעטפת ואתגרי האיזון ביניהם

שפה היוצרים  חכמותמעטפת חומרים וטכנולוגיות 

 .ת חדשנית דינמיתיאדריכל

היבטים אקלימיים של  22:77-21:07

 מעטפת הבניין

 

הפרמטרים התרמיים והוויזואליים בתכנון המעטפת הכרת   הסדנ/ הרצאה 

הזכוכית  באפיון מושגי יסוד; הזכוכיתהאטומה ומעטפת 

י "ת) הישראליתם לתקינה בהתאומערכות קיר המסך 

התאמת מערכת זיגוג ל דוגמא(. 1181, 1708, 2701

 .פרויקט על פי התקנים הרלוונטייםל

   ארוחת צהריים  21:07- 20:21

תכנון פרמטרי של   20:21- 21:21

 מעטפת הבניין

 //  אורח סדנת

 גיא אוסטרן' אדר

פרמטרי והדגמת / מבוא קצר לתכנון אדריכלי דיגיטלי 

תכנון הנובע מאופטימיזציה של מעטפת תהליך 

 + Grasshopper Rhino)הבניין בכלי תכנון דיגיטליים 

Diva)  

יישום פרמטרי   21:07- 20:07

 בפרקטיקה המקצועית

 //ת אורח הרצא

  עומר בר' ראד

ל העושים שימוש "מהארץ ומחושונים סקירה של פרויקטים 

על  אקלימיתכחלק מחשיבה בתהליכי תכנון פרמטריים 

משרד מהפרקטיקה בפרויקטים ת הדגמ. מעטפת המבנה

 .פרמטריותתכנון מתודולוגיות המבוססים על 

 


