יום עיון ביופילה

11.7.17
מיקום" :עץ ועצה"

רחוב הלח"י  2בני ברק
מתחם דיזיין סנטר,
הקומה התחתונה

The New York Times Building moss and birch garden, by Renzo Piano, acts as an oasis of calm.
Image © Hubert J. Steed.
רקע
 99%מהאבולוציה האנושית התפתחו חושינו ,גופינו ותודעתנו תוך קשר ישיר עם הטבע .הצורך הטבוע שלנו בקשר
עם מערכות ותהליכים טבעיים ממשיך להיות גורם מרכזי בבריאותנו ובביצועינו .תכנון ביופילי הינו מדע המשלב
אלמנטים טבעיים בתכנון לשיפור הבריאות והביצועים האנושיים.
זהו תחום מתפתח אשר צובר תאוצה (הן מבחינת מחקר מדעי והן מבחינת יישום בפועל) בעשור האחרון.
תכנון ביופילי הוא תכנון שמחובר לטבע ,מקבל השראה ממנו ומשלב אותו בתהליך העיצוב ליצירת חלל טבעי ,בריא
ומתקדם .גוף מחקרי הולך וגדל מצביע על קשר בין אלמנטי תכנון ביופיליים לשיפור רווחת המשתמשים בחלל,
הגדלת היכולת הקוגנטיבית והיצירתית והפחתת צריכת האנרגיה דרך שינוי התנהגותי
קהל היעד :מתכננים ,יזמים ,אדריכלים ,נציגי רשויות מקומיות וקהל פרטי

עלות יום העיון
חברים 480 :ש"ח
מחיר רגיל 530 :ש''ח

מבנה היום
יום ג' 11.7.17
כותרת

תאור

מטרות

מרצה

9:15 – 9:00

פתיחה -ביופיליה

פתיחה  +רקע קצר על תכנון
ביופילי ותכנון מבוסס מחקר

תאור יום העיון ומטרותיו

דדי קדישביץ

10:30 – 9:15

על החיבור בין
האדם לטבע
ממבט מדעי המוח

הצגת מחקרים ותאוריות עדכניות
מתחום הפסיכולוגיה ומדעי המוח
בהקשר חיבור האדם לטבע

הכרות עם חזית הידע בהקשר
השפעת הטבע על האדם ,מתן
תשתית מחקרית ואקדמית להמשך
הרצאות היום

ד״ר נועה
אלבלדה

שעה

 10:45 – 10:30הפסקה
 11:30 – 10:45מביופיליה לתכנון
ביופילי

11:45 -11:30

הצגת התאוריה הביופילית
ועקרונות התכנון הביופיליים
מנקודת מבט מחקרית ועסקית

הכרות עם המושגים :ביופילה ותכנון דדי קדישביץ
ביופילי .בחינה כיצד אלמנטים
ביופיליים משפיעים על האדם ,ו
Business case

הפסקה

 12:45 – 11:45עיצוב מרחב
ביופילי -אינטגרציה
של סביבה – נוף –
בניין – פנים

הצגת מפורטת של עקרונות וכלי
התכנון הביופיליים

הבנה של עקרונות התכנון הביופילי ,אדר' היידי
הכרות עם כלים מעשיים ומקרי מבחן ארד ואדר'
נוף ג'ולי לוי
על פי עקרונות התכנון הביופיליים
פלד

 13:15 – 12:45הפסקת צהריים
 14:15 – 13:15מקרה מבחן

מקרה מבחן לתהליך תכנון ביופילי

הצגת יישום ותהליך תכנון ביופילי
במקרה מבחן ישראלי

אדר' חן
שליטא

 14:30 – 14:15הפסקה
 15:30 – 14:30סדנה מעשית

התנסות מעשית בעבודה עם כלי
התכנון הביופיליים

אדר' היידי
ארד ודדי
קדישביץ

