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 מילאנו | 227.4. |שנייום 

 : בוקר

הגדולים  וההתחדשות כיום אחד מאתרי הבנייה  .שנה 50-נותר נטוש למעלה מה Porta Nuovaאיזור  •
בנייני משרדים, בתי מגורים , חללי  יחד עם ביותר ברחבי אירופה בו מתהווה רובע העסקים של מילאנו 

מחולק לשלושה  ו מ"ר. הפרויקט פותח על ידי הינס  350,000כ  הוא שלכולל השטח ה ;מסחר ותרבות 
 . גריבלדי, וארזין ואיסולה: אזורים 

ציון הדרך והלב הירוק של קו הרקיע החדשני של   (La Biblioteca degli Alberiספריית העצים )פארק  •
דוגמה ייחודית  לתכנון   ינוהקטרים ומארח אוסף בוטני יוצא דופן. הפארק ה 10מילאנו, משתרע על פני 

 . נוף עכשווי באיטליה

”  International Highrise Awardזוכה פרס “ ( Bosco Verticale - Boeri Studioהיער האנכי ) •
 העצים שהוא משלב בחזיתו.  900, מבנה שהפך לאייקון של עולם הבנייה הירוקה הודות ל 2014משנת 

• Sole 24 ore - Renzo Piano  תעשייתי ששוחזר והוסב להיות המטה החדש של העיתון היומי  בניין
 ". Il Sole 24 Oreהפיננסי האיטלקי "

• Fondazione Feltrinelli - Herzog & De Meuron   מבנה חדשני המעצב מחדש חלק מהעיר שאופיין
 בעבר בנוכחותן של החומות הספרדיות ופורטה וולטה. 

 :+ אחה"צ  צהריים

שינוי לקיימות באמצעות חדשנות חברתית.    - )שאריות( AVANZI ט "אוונצי"קלאודיו קלוורזי ופרויק •
Avanzi  מהווה נקודת התייחסות לארגונים ללא מטרות רווח, חברות וגופים ציבוריים שרוצים לעצב

 . אסטרטגיות, מדיניות ותוכניות ולהעריך את השפעותיהם על הקיימות 

ירונית  חיים הער איכות הופיש. פרויקט שיקום תחנות הרכבת, מילאנו/הנהלת הרכבת עיריית •
ימוש התושבים, לחיזוק השירותים הציבוריים, הגברת השטחים הירוקים לש הגדלת והסביבתית, 

 .מלווה את התהליך C40ההיצע של דיור בר השגה ושל התחבורה הציבורית. ארגון  

 
 טורינו | 227.5.|  לישייום ש
 בוקר: 

 נסיעה משותפת לטורינו  •

• Torino Urban Lab  - מקומי., סקירה ומיפוי עירוני בטורינו  מטרופולוני יתכנון אסטרטג 

• Mole Antonelliana | The National Museum of Cinema 
 :+ אחה"צ  צהריים

אזורים נפרדים שההבדלים התפקודיים וההשפעות האסתטיות ביניהם    envipark ,5פארק דורה +  •
תעשייתיים: "התוצאה היא  -נופים פוסט. מבוססות על איכות השרידים התעשייתיים שנמצאו במקום 

מטמורפוזה של הנוף מבלי להרוס מאפיינים קיימים, דיאלוג ארכיטיפי בין המאולף לפראי. אין צורך  
לבנות ארכיטקטורה ספציפית לשימושים ספציפיים. הדמיון מאפשר לפרש מחדש אלמנטים קיימים  

 .." ולהשתמש בהם בדרכים חדשות.

• Luciano Pia  -   בתי מגוריםclass A+++  במיוחד לייחודיות של הקונטקסט, מוכר כאדריכל הקשוב
 ליעילות האנרגטית ולהשפעה של הפרויקט על הסביבה. 

קומות תת קרקעיות, בשטח של  6-קומות מעל הקרקע ו 38מבנה בן  רנצו פיאנו  -מגדל סאן פאולו   •
   אקלימית הממוקמת בקומה העליונה-מ"ר, כולל בנוסף למשרדים גם אודיטוריום וחממה ביו 68,000
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https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_iwIL706IL706&sxsrf=ALeKk01I6337x8anmrgnmQTBxdadEYPMFA:1628233727758&q=X%D7%99%D7%95%D7%A8+%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94+%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj62dCn65vyAhUV8uAKHWXLAo8QkeECKAB6BAgBEDU


 
 
 
 

מוגדר כ"גורד השחקים האקולוגי ביותר באירופה" ובין עשרת המבנים ה"ירוקים" ביותר בעולם  
 . בקטגוריית הבנייה החדשה

 

 מילאנו | 227.6.|  ירביעיום 
 בוקר: 

באירופה כצעד    ת דרך מתקדמת לצרוך ולהפיק אנרגיה, מוערכ Fratello Soleיצרנית עירונית_קהילה  •
בסיסי לקראת "המהפך האקולוגי". האנרגיה מופקת באמצעות מקורות מתחדשים על ידי קבוצה של 

ההסדרה של קהילות אלו נעשתה לאחרונה על ידי הדירקטיבה  .גופים ציבוריים ו אזרחים, עסקים 
ות  המגדירה אותן כ"יש ומיושמת באיטליה באמצעות תקינה ניסיונית, 2018-2001האירופית 

משפטית" המבוססת על "השתתפות פתוחה וחופשית", שתכליתה אינה יצירת רווחים פיננסיים, אלא 
 . השגת יתרונות סביבתיים, כלכליים וחברתיים

 via Cenni – Fabrizio Rossi Prodi, 2014 -בר השגה  דיור  •
מגדירים מעין  הומגדל בן שמונה קומות   מבנים מרקמיים הפרויקט, פרי תחרות עיצוב, מורכב מארבעה 

כולה להולכי רגל. השטחים הפתוחים, כמו גם הקישורים בין המבנים,  המוקדשת חצר פנימית, 
ביותר, כמו מגרש הכדורסל או מגרש המשחקים  ציבוריות בין רמות שימושיות שונות, מה מקשרים 

פרטיים יותר, המייצגים את לב הפרויקט. הפרויקט הוא הפרויקט האירופי הגדול אזורים ים, ועד לילד
 .X-lamבקונסטרוקציה עץ ביותר שנבנה 

 :+ אחה"צ  צהריים

• City Life - 2010-2018   הכולל שלושה גורדי שחקים שתוכננו על ידי זאהה חדיד, ארטה   סיור במתחם
 איזוזקי ודניאל ליבסקינד

• Bocconi Campus   2021  -   הפרויקט להרחבה של אוניברסיטת בוקוני הוא תוצאה של תחרות עיצוב
  חברת האדריכלות היפנית  . בתחרות זכתהמפעל החלב לשעברלשימוש מחודש ב 2012-שהושקה ב

SANAA בראשות זוכי פרס פריצקר  Kazuyo Sejima ו-Ryue Nishizawa 
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