קול קורא למתן הרצאה
הכנס השנתי של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
10.9.2019
אולם סמולרש ,אוניברסיטת תל אביב08:00-16:00 ,
הכנס השנתי ה 8-של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה מתמקד ב"מקומות" .כבר מספר שנים
שאנו עוסקים בבנייה של בניינים איכותיים המספקים לדייריהם מקום מואר ,מאוורר ,חסכוני ונעים בו
יוכלו לנהל אורח חיים בריא ,ובתכנון המעודד סביבת מגורים פעילה ,מוטת הליכה ברגל ,עירוב
שימושים וכלכלה מקומית .היבטים אלו הם חיוניים ליצירת סביבה איכותית כך שתושביה יוכלו לחוש
את "רוח המקום" ולהכיר את הקהילה סביבם ,אך הם אינם בלעדיים.
בכנס "מראה מקום" נבקש לשים דגש על אותו מרכיב חמקמק שהופך בניין ורחוב ל"מקום" .את
המרכיב אשר מזמן אנשים להשתמש במקומות באופן שבו תכננו אותם וגם באופן אחר ,עצמאי
ויצירתי .במסגרת הכנס נחשף למקומות שונים בערים ,ברחובות ובבניינים אשר מהווים נקודות ציון
המחברות אליהן אנשים ,וגם לתכניות ,רעיונות ,כלים ופרויקטים המבקשים לייצר "מקום" .בכנס
נרצה להרחיב את האפשרות להציג ולדון באופן בו נוכל לייצר מקומות עם זהות מקומית ומשמעות
קהילתית המאפשרים לאינטראקציה האנושית לשגשג.
הכנס השנתי של המועצה הוא הכנס המרכזי בתחום ומשתתפים בו אנשי המקצוע המובילים
בישראל .בכנס צפויים לקחת חלק מעל  1000משתתפים .תתקיים מליאת פתיחה עם דובר
בינלאומי ,מיצגי קונספט ,מתחם תוכן ,מושב מקביל לאורך הכנס ,אירועי  Networkingועוד.
במסגרת זו ,הנכם מוזמנים להגיש הצעות למתן הרצאות במסגרת הכנס השנתי .ההרצאות יוצגו
במספר מושבים העוסקים בנושא "מקום" מזוויות שונות מהם ניתן ללמוד על האספקטים המגוונים
של הבנייה הירוקה:
נושא  :1מקום טוב


מקרי מבחן מעוררי השראה של בנייה ירוקה ותכנון בר קיימא.



מקרי מבחן של בנייה ירוקה בהיבטים של בריאות ואיכות חיים.
1

נושא  :2הולכים ממקום למקום :מרחב ציבורי


מקרי מבחן של התערבויות לשיפור המרחב הציבורי וליצירת מקומות חדשים עבור אנשים.



מקרי מבחן לעידוד הליכה ברגל.



תכניות להתחדשות עירונית בדגש על עירוניות ושיפור המרחב הציבורי.

נושא  :3לא עומדים במקום :חדשנות


מקומות המיישמים חשיבה חדשנית ואלמנטים של חדשנות.



תפיסות חדשניות בענף הבנייה.



אנרגיה והתייעלות אנרגטית בהקשר מקומי.



ייצור מקומי של אנרגיה.

נושא  :4מקומיות :עיצוב וזהות


מקרי מבחן בדגש על עיצוב ואדריכלות בני קיימא.



פרשנויות ייחודיות העוסקות בחיבור בין מקומיות לבניין  /שכונה.



היבטים כלכליים ומנגנונים ייחודיים למימון בזיקה לזהות מקומית.

נושא  :5מכל מקום :על תחבורה ותשתיות


התערבויות מקומיות בנושא תחבורה ותשתיות.



פתרונות פורצי דרך בתחום התחבורה והתשתיות.



כלי מדיניות לשיפור התחבורה הציבורית.

התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא  30.05.2019בשעה .24.00

לצורך הגשת ההצעות להרצאה  -קישור לטופס הגשת ההצעות למתן הרצאה
תקצירים למתן הרצאה יש להגיש באורך שלא יעלה על  250מילים.
מומלץ להוסיף מס' תמונות (עד  )5במידה והדבר יחדד את הבקשה.

ההצעות תיבדקנה ותשובות יינתנו במהלך חודש יוני.
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