
A
התכנסות וארוחת בוקר חגיגית09:00 - 08:00 

פאנל בהשתתפות:

Keynote הרצאת

מרחב בר קיימא בישראל 2048: מחזון למציאות11:15 - 09:00 
בהנחיית סיון קלינגבייל, עיתונאית, מגישת "עושות חשבון" בערוץ 10 

ו"סוגרים חשבון" בחינוכית
ברכות

הילה ביניש, מנכ"לית המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
מר ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

הדרך להשפיע על המרחב הבנוי בישראל
אדריכל אלון יצחקי, יו"ר הוועד המנהל, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

פאנל מרחב בנוי בר קיימא בישראל |  100 שנים להיווסדות המדינה: מחזון למציאות

עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-15, פורום הערים העצמאיות
אלי כהן, מנכ"ל תרמוקיר תעשיות ויו"ר "מיוצר בישראל" בהתאחדות התעשיינים

דניאלה פז, מייסדת ובעלים של חברת ייעוץ הנדל"ן פז כלכלה והנדסה
דרור גרשון, מייסד ומנכ"ל מרחב התנועה לעירוניות בישראל

The Natural Step Israel מיכל ביטרמן, מייסדת ומנכ"לית
נתנאל לפידות, מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות, משרד הבינוי והשיכון

אדריכלית עדנה לרמן, יו"ר איגוד המתכננים

CREATING CITIES FOR ALL
Gil Penalosa, Founder & Chair of 8 80 Cities

הצגת הדובר, גלית כהן, סמנכ"לית בכירה לתכנון ומדיניות, 
המשרד להגנת הסביבה

דברי פתיחה לפאנל
רון חולדאי, ראש העיר תל אביב-יפו ויו"ר פורום ה-15, פורום הערים העצמאיות



תוכנית ירוקה לכל תל אביב
אדריכל אבנר ישר, ישר אדריכלים

על חזיתות חדשניות
פרויקטים נבחרים בשיתוף פעולה של חברת אלום עשת עם ויצו חיפה ובצלאל

תלת מימד סולארי – מעטפת בניין פוטו וולטאית בעיצוב תלת מימדי
אדריכלית גלית שיף, שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות.

על איכות אוויר בחללים סגורים, צמחים ואיך זה עובד יחד
VERTICAL FIELD גיא בר-נס, מנכ"ל קבוצת

היום שאחרי האכלוס – האם הבניין הירוק עומד בציפיות? 
אדריכל חן שליטא, מייסד ומנכ"ל אלפא פרויקטים ירוקים בע"מ

חינוך ללא מבנה
noaarch אדריכלית נועה פשרל חיים, בעלת משרד

על ירוק ועל ירוקים, איך ניתן לייצר סביבה בריאה ולחסוך בכסף
עמיעד לפידות, מייסד ארגון שפ"ע כרמל

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:45 - 11:15

אדריכלות, עיצוב ואיכות חיים

 13:15 - 11:45   מושבים מקבילים בוקר

יו"ר המושב: 
אדריכל דביר דייטש, שותף – מנהל, לוטן דייטש אדריכלים

A

ד"ר אורלי רונן, ראש המעבדה לחדשנות וקיימות בעיר, 
בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר

על מחזור מים אפורים בעיר והליכי אישור התקן הישראלי
עו"ד אסף הדסי, יועץ משפטי, הקואליציה למחזור מים אפורים

ערים חכמות
בשיתוף S.U.i.T.S אסטרטגיות וטכנולוגיות לעירוניות חכמה

יו"ר המושב: 
אדריכל רפי רייש, מנכ"ל S.U.I.T.S אסטרטגיות וטכנולוגיות לעירוניות חכמה

b

 IN/ OUT -יצרנות בעיר



בשיתוף התאחדות בוני הארץ, תרמוקיר תעשיות והתאחדות התעשיינים
יו"ר המושב: זיו רווה, מנהל מוצרים ומערכות, תרמוקיר תעשיות

להוציא את המיץ מהתמריץ, בניין SelaIN בצ'קפוסט חיפה
אדריכלית לילך רז, שותפה בגרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ

דיור בר השגה מאופס אנרגיה כמנוף להתחדשות חברתית
MSR Design ,ד"ר בועז קידר

fלמה בנייה סביבתית ומתקדמת, משתלמת?

מי משלם את המחיר? כשתכנון עירוני מתעלם מכלכלת נדל�ן 
דניאלה פז ארז, מייסדת ובעלים של חברת ייעוץ הנדל"ן פז כלכלה והנדסה
בנייה ירוקה בהשוואה לקונבנציונאלית: משך זמן מכירה והמוכנות לשלם

ד�ר דני בן-שחר, ראש מכון אלרוב לחקר הנדל�ן, אוניברסיטת תל אביב
'ירוק' זה כדאי? ניתוח עלות-תועלת של בתי ספר 'ירוקים' בישראל

ד"ר רוסלנה רחל פלטניק, סגנית ראשת המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה, 
אוניברסיטת חיפה ומרצה בכירה בחוג לכלכלה במכללת עמק יזרעאל

השפעת הרגולציה התכנונית על יוקר הדיור 
עופר רז דרור, כלכלן בכיר, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה

הסכמי הגג - הערכות ליום שלמחרת
AVIV AMCG טל ונגר, סמנכ"ל תכנון וסביבה

העדפות למסחר, שירותים ומוסדות במרחק הליכה מהבית
מיכאל אוליצקי, סמנכ"ל, גדליה אוליצקי הנדסה בע"מ

סוגיות כלכליות וסביבתיות בראי משבר הדיור
בשיתוף המשרד להגנת הסביבה

יו"ר המושב: אדריכל רן אברהם, מנהל תחום בנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה
מגיבה: אדריכלית אסתי ליס, מנהלת תחום תכנון תכניות בינוי עירוניות, 

משרד הבינוי והשיכון

c

עיר חכמה ומקיימת - האם לישראל יש מה ללמוד מאפריקה?
אדריכל רפי רייש, מנכ�ל S.U.I.T.S ויועץ UNHABITAT לערים חכמות

משימה בלתי אפשרית - חדשנות בערים
שרון אפריל, מנהלת צוות חדשנות בעיריית ירושלים מטעם בלומברג

חקלאות דיגיטלית בעיר החכמה
גליה צוקרמן, מרצה בתחום של חקלאות עירונית, ניהול איכות וקיימות



"היועץ התרמי הדיגיטלי שלי" - מחשבון מקצועי לניתוח חתכי קירות
איתמר (מקי) דוברוב, מנהל פיתוח עסקי, בלוקל-רביד

 º360-האור בקצה המנהרה - בונים נכון ב
זיו רווה, מנהל מוצרים ומערכות, תרמוקיר תעשיות

עקרונות לחישובי עלויות ותועלות בנייה ירוקה
זיו לזר, מנהל המחלקה הכלכלית, התאחדות בוני הארץ

היה הייתה פרמיה ירוקה - נתונים חדשים בניתוח עלויות בנייה ירוקה
קרן שווץ, מנהלת מחקר ופיתוח, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

ארוחת צהריים13:15-14:15
שולחנות עגולים בניהול חברת AVIV AMCG - למוזמנים בלבד13:15-14:15

 15:45 - 14:15   מושבים מקבילים צהריים

מתחם מחולל שינוי בשכונה ג' בבאר שבע - תכנון מרחב עירוני-ציבורי-קהילתי
אדריכלית ענבל פלד, מתכננת תכנית המתאר להתחדשות עירונית בשכונה ג' בבאר שבע

משפ"פ מוזנח ללב שכונתי פועם - 
דוגמאות משכונה ד' בטבריה ורחוב תשי"ג במגדל העמק 

בני תמים, מנהל תחום מרקם ותיק, מחוז גליל, משרד הבינוי והשיכון
אפשרויות חדשות לחיים במרחבים ציבוריים - 

כיצד ניתן להעצים את התפקידים של המרחבים הציבוריים בעיר?
תמי גבריאלי, מנהלת פרויקט קיימות עירונית, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

אילת – שיקולים מרחביים, אקלימיים וטופוגרפיים בתכנון המרחב הציבורי 
פרופ' אדריכל דוד גוגנהיים ופרופ' אדריכל משה מרגלית, אדריכלי תכנית 'פלח 3' באילת

תפיסת המרחב – חידושים, מגמות והשראה
בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, במסגרת פורום קיטו

יו"ר המושב: חופית וינרב דיאמנט, ראש תחום מדיניות, אגף בכיר 
תכנון אסטרטגי ומדיניות, משרד הבינוי והשיכון

דברי פתיחה: נתנאל לפידות, מנהל אגף בכיר, תכנון אסטרטגי ומדיניות, 
משרד הבינוי והשיכון

A

d



על התחרות השנתית של בתי הספר בבנייה ירוקה

פתרונות אוורור וחסכון אנרגטי בבתי ספר
יחיאל לנצקרון, מנהל מחלקת BIGASSFANS בחברת אקון טק

אדום, צהוב… וירוק. בית ספר יסודי בכפר סבא
אדריכל אבי ליואי, ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ

מבני חינוך בבנייה ירוקה
בשיתוף משרד החינוך

יו"ר המושב: יפית מישורי סבג, מנהלת תחרות בתי הספר בבנייה ירוקה, 
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

דברי פתיחה: תמיר בן משה, סמנכ"ל ומנהל מינהל הפיתוח, משרד החינוך

c

Why good sound and acoustics are important in educational and 
public buildings
Carsten Svensson, Saint-Gobain Ecophon

קידום דירוג אנרגטי במבנים בישראל
יחזקאל ליפשיץ, סמנכ"ל תשתיות ואנרגיה, משרד האנרגיה

הטמעת תאורת לד בערים חכמות - אמצעי לניהול משאבים וצמיחה דמוגרפית
אמיר שכטרמן, מנכ�ל ח.י. פתרונות חכמים

"מאופסים 2030" - לקראת גיבוש מדיניות למבנים מאופסי אנרגיה ביוזמת משרד האנרגיה
קרן שווץ, מנהלת מחקר ופיתוח, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

Near Net Zero- קרוב רחוק
ענת ברשקובסקי, שיכון ובינוי סולל בונה
יוצרים יחד מהפכת אנרגיה מתחדשת
אדם קרומר, מייסד ומנכ"ל, תובנה ירוקה

תל אביב עיר ללא הפסק(ות) חשמל - ייצור אנרגיה מקומי, 
תכנית פעולה לעיר מאופסת אנרגיה 2035

אדריכל אוריאל בבצ'יק, מנהל בנייה ותכנון בר קיימא, עיריית תל אביב-יפו

מהתייעלות אנרגטית לניהול אנרגיה במרחב הבנוי
בשיתוף משרד האנרגיה

יו"ר המושב: 
איתן פרנס, מנכ"ל ומייסד איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל

b



Gil Penalosa סדנא מקצועית למתכננים עם
בשיתוף איגוד המתכננים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה16:00 - 15:45

 17:30 - 16:00   מושבים מקבילים אחר הצהריים

f

פאנל: הטמעת בנייה ירוקה במוסדות חינוך
מנחה: יפית מישורי סבג 

משתתפי הפאנל:
תמיר בן משה, סמנכ"ל ומנהל מינהל הפיתוח, משרד החינוך

אדריכל רן אברהם, מנהל תחום בנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה 
אדריכלית תמי הירש, מנכ" לית, תמי הירש אדריכלים

איל שורצמן, סמנכ"ל ומנהל תחום בינוי, החברה למשק וכלכלה 
אדריכל רוני דניאל, מנהל מקצועי, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

חדשנות או למות: 
למה צריך להציל את תעשיית הבנייה בארץ ומי אמור לעשות את זה?

אדריכל רוני דניאל, מנהל מקצועי, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
האתגר הגדול: לבנות את הבניין החכם ביותר בעולם - חיבור בין הדיגיטלי לפיזי

נדב בר-נר, סמנכ"ל תפעול ותשתיות אינטל ישראל (74) בע"מ
ארבעה מקרי מבחן של חדשנות בבנייה

חדשנות בתעשייה : שיטות בנייה מודרניות המשלבות חומרים וטכנולוגיות חדשות
מהנדס יצחק שייר, מהנדס חברה ומנהל מחקר ופיתוח, אורבונד תעשיות גבס ומוצריו

חדשנות בעיצוב : חישוב אנרגיה במעטפות זכוכית
Dip-Tech אדריכל ניב רז, מנהל חטיבת אדריכלות, חברת

חדשנות בניהול מים : שילוב מערכות IoT בשליטה ובקרה של מערכות מים
איתמר אהרונסון, מנהל שוק ישראל, חברת שטרן הנדסה

איכות וחדשנות
יו"ר המושב: גיל שאקי, ראש ענף אנרגיה, קלינטק, תשתיות ותחבורה, רשות החדשנות

דברי פתיחה: עמית שגב, משנה למנכ"ל, שיכון ובינוי

A



מי תקוע בתנועה? מהפכה בהגדרת בעיות בתחבורה
פרופ� קרל מרטנס, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון
כביש 77 - הכביש הירוק הראשון בישראל - אתגרים והזדמנויות

עפר לוי, מנהל תכנון והנדסה, שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות
מחזון לנסיעה ברכבת הקלה

גלי גלט שמחי, סמנכ"ל איכות וקיימות, נת"ע
פאנל: לעבר עתיד תחבורתי מקיים במדינת ישראל

תחבורה ותשתיות
יו"ר המושב: נחמן שלף, חבר ועד מנהל, מרחב התנועה לעירוניות בישראל

מנחה: נחמן שלף
משתתפי הפאנל:

עירית שפרבר, מנהלת אגף בכיר תכנון תחבורתי ותשתיות תח"צ, משרד התחבורה
מיטל להבי, סגנית ראש העיר, עיריית תל אביב 

שמואל גרוסברד, מ"מ וסגן ראש עיריית אלעד
AVIV AMCG טל ונגר, סמנכ"ל תכנון וסביבה

גיל יעקב, מנכ"ל ארגון 15 דקות - ארגון צרכני התחבורה בישראל

התחדשות בהובלת הרשות - ציפוף עירוני שפוי
אדריכל אריאל גושן, משרד גושן אדריכלים

חומרים ממקורות מתחדשים להתחדשות עירונית בבנייה ירוקה
אדריכל אביב אברמוב, מנכ"ל עץ ועצה

על פסיכולוגיה, מורפולוגיה ותמהיל עסקי
שרון בנד, מנכ"לית משותפת, במידה - תכנון עירוני ופיתוח אסטרטגיה עסקית וקהילתית

התחדשות עירונית
יו"ר המושב: 

אלונה בר און, מנכ"לית בית וגג

c

b

חדשנות בכלי התכנון והבנייה – אתמול, היום ומחר
עילאי רוטביין, דירקטור גלובאלי BIM 360 ומנכ"ל Autodesk ישראל

למה קבלנים מפחדים מטכנולוגיה?
ניר ינושבסקי, סמנכ"ל פיתוח עסקי, ינושבסקי א.הנדסה ובנין



Brownfields in China: Challenges and Prospect         

בין שייכות לתלישות בתחנה המרכזית החדשה בת"א
אדריכלית נוף כרמל יערי, קולקטיב אנייה

נאות אפק - שילוב נדיר בין טבע לעיר
אדריכלית נוף דפנה גרינשטיין, שותפה ובעלים, משרד גרינשטיין הר-גיל

אדריכלות נוף ותכנון סביבתי
מתגלגלים למעלה - תכנית אב ליוממות באמצעות אופניים בעיר חיפה

אדריכלית נוף ארנה בן ציוני, שותפה, אב אדריכלות נוף
בנייה נכונה - הטמעת עקרונות הבנייה הנכונה משלב המכרז

אדריכלית נוף נועה טל, מנהלת מחלקת פרויקטים ואדריכלית אגף תכנון, קק"ל
לקראת כלי מדידה לאדריכלות נוף בישראל?

אביאל ילינק, רכז מחקר ופיתוח, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

נוף עירוני בפיתוח מואץ
בשיתוף האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף

יו"ר המושב: תמר דראל פוספלד, האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף

f

בינוי שפוי - איך לרדת מהמגדלים, לא לאבד צפיפות ולשפר את איכות החיים
אדריכל עמוס יורן, מתכנן ויזם אקולוגי

פאנל: אתגרי השעה של ההתחדשות העירונית בישראל
מנחה: קרן שווץ, מנהלת מחקר ופיתוח, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

משתתפי הפאנל:
אורית לנדסברג, מנהלת אגף ועדות מקומיות ואגף רגולציה, מינהל התכנון 

גיא ששון, יו"ר הוועדה להתחדשות עירונית, התאחדות בוני הארץ 
מור גלבוע, מנכ"ל מגמה ירוקה

סבסטיאן ולרשטיין, מנהל מרכז הגר
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