
האירוע המוביל בישראל לשינוי סביבת חיינו והפיכתה לאיכותית ומתקדמת

בניין - שכונה - עיר - משנים סביבת חיים
סיכום הכנס השנתי 2016

הרחבת השיח 

מעל ל-90 מרצים במגוון רחב של תחומי ידע 
וניסיון, מהארץ ומהעולם.

אלפי משתתפים בשלל אירועי הצד של "שבוע 
הבנייה הירוקה" ושני ימי הכנס השנתי. מתוכם, 

כ-1,500 איש נכחו בימי הכנס בלבד.

חיבור בין מגזרים

הועמק הקשר בין נציגי המגזר העסקי – יזמים, 
קבלנים, ספקי פתרונות ואחרים לבין מקבלי החלטות, 

פקידי רשויות, אנשי אקדמיה וחברה אזרחית.
50 מציגים השתתפו בתערוכה ממגוון של חברות 
וארגונים, נקשרו קשרים עסקיים חדשים והורחבו 

קשרים קיימים.

כיצד משבר הדיור ואתגרי ההווה
משפיעים על איכות הבנייה? - פאנל בכירים



גיוון בקהלי היעד

פעילות עניפה מצד מעגל 
בעלי העניין רחב שכלל 

נציגים מסקטורים חדשים 
כמו המגזר הפיננסי, 

תקשורת וטלקומיניקציה, 
תשתיות ועוד. 

סוללה של מובילי דעה, מהארץ ומהעולם

מבחר מרצים מהעולם כמו: אדריכלית 
סדיסיה דה שסטנה, עיריית פריז, 

אדריכלית פסקל קלאוניג, המועצה 
לבנייה ירוקה בגרמניה, נייג'ל ג'ייקוב 

מהעיר שיקאגו.  עם שורה של דוברים 
מומחים בכנס ולאורך "שבוע הבנייה 

הירוקה" ויחד עמם,  מעגלי המשתתפים  
שכללו מקבלי החלטות ברמה 

המוניציפאלית והארצית, אדריכלים 
ומעצבים, מתכננים ומהנדסים ויזמים 
בתחומי החדשנות והטכנולוגיה ועוד.

אדריכל צ'ארלס רנפרו שותף במשרד  
diller scofidio + renfro ומתככני 

פרויקט ה-High line בניו יורק הותיר 
רושם עצום. 

גם האורחים האחרים סיפקו לכנס את 
הנופך הגלובאלי שלו. לצד אלה, נשמר 
הסטנדרט הגבוה של המרצים – מנכ"לי 

משרדי ממשלה, חברי כנסת וראשי 
רשויות, מנכ"לי חברות עסקיות, מומחי 

אקדמיה ועוד

העמקת השיח לבניין – שכונה – עיר

טובי המומחים שדנו בחיבור בין 
שלושת הקטגוריות.

חיבור ראשון מסוגו בין בנייה ירוקה 
לעיר חכמה המשלב חדשנות, 

טכנולוגיה ואיכות

עשרות נותני חסות

כחמישים חברות 
וארגונים מהתחום 

נתנו חסות לכנס 
והציגו בתערוכת 

המציגים המקצועית

50 חברות בנייה ירוקה, יזמים, קבלנים וספקי פתרונות
המציגים חדשנות וחשיבה אחרת בתערוכת הכנס

מאחורי העשייה - צוות המועצה

diller scofidio + renfro  צ'ארלס רנפרו מ
בהרצאה על עיצוב לשינוי סביבת חיים והשראה

מאות אנשים באולם המליאה
מאזינים לבכירי הענף בארץ ובעולם

שיח מצומצם של שולחנות עגולים -
לקידום אפקטיבי של מרכיבים שונים בבנייה הירוקה


