
תכנית הכנס - רוחות של שינוי
 המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

רוחות של

תכניות לאומיות להתמודדות עם משבר האקלים – ד"ר דב חנין, יו"ר פורום האקלים הישראלי תכניות לאומיות להתמודדות עם משבר האקלים – ד"ר דב חנין, יו"ר פורום האקלים הישראלי   11:15-11:3511:15-11:35

פאנל 'תכניות לאומיות להתמודדות עם שינוי אקלים' - מנחה:מנחה: ד"ר דב חנין פאנל 'תכניות לאומיות להתמודדות עם שינוי אקלים' -   11:35-12:0511:35-12:05

משתתפים: אוריאל בבצ'יק, ראש אגף אנרגיה מקיימת משרד האנרגיה משתתפים: אוריאל בבצ'יק, ראש אגף אנרגיה מקיימת משרד האנרגיה     

ד"ר רוני בר, מנהלת אגף קשרי חוץ, אגף בכיר לתכנון אסטרטגי מינהל התכנון, ד"ר רוני בר, מנהלת אגף קשרי חוץ, אגף בכיר לתכנון אסטרטגי מינהל התכנון,     

עו"ד תמי גנות, סמנכ"לית אדם טבע ודין עו"ד תמי גנות, סמנכ"לית אדם טבע ודין     

תכנית אסטרטגית לאומית לייעור עירוני - עידו אליה, המועצה הלאומית לכלכלה תכנית אסטרטגית לאומית לייעור עירוני - עידו אליה, המועצה הלאומית לכלכלה   12:05-12:2012:05-12:20

תכנית פעולה ליער עירוני - אדר' טלי ברגל, אדריכלית המרחב הציבורי עיריית תל אביב-יפו תכנית פעולה ליער עירוני - אדר' טלי ברגל, אדריכלית המרחב הציבורי עיריית תל אביב-יפו   12:20-12:3212:20-12:32

מאופסי אנרגיה - יישום מהקטן לגדול - ג'רום סבג, אלפא פרוייקטים מאופסי אנרגיה - יישום מהקטן לגדול - ג'רום סבג, אלפא פרוייקטים     12:32-12:4512:32-12:45

11:15-12:45   מושב 1

שינוי אקלים

מנחה: אדר׳ נוף יעל דורי,
ראש תחום תכנון, אדם טבע ודין 

היום שאחרי אישור התקן – אדר' רן אברהם, מנהל תחום בנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה היום שאחרי אישור התקן – אדר' רן אברהם, מנהל תחום בנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה   11:15-11:3011:15-11:30

פאנל 'בנייה ירוקה השלב הבא' – מנחה: אדר' רן אברהם  פאנל 'בנייה ירוקה השלב הבא' – מנחה:     11:30-12:1511:30-12:15

משתתפים: יעקב )יאשי( סער, מינהל התכנון משתתפים: יעקב )יאשי( סער, מינהל התכנון     

נגה הרץ, מנהלת מחלקת בנייה ירוקה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה נגה הרץ, מנהלת מחלקת בנייה ירוקה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה     

עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-1515, ,  עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-     

עו"ד בשמת פלג סרמ'נסקי, מנכ"לית איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל עו"ד בשמת פלג סרמ'נסקי, מנכ"לית איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל     

השקת גוף תיווי – נגה הרץ, מנהלת מחלקת בנייה ירוקה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה השקת גוף תיווי – נגה הרץ, מנהלת מחלקת בנייה ירוקה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה   12:15-12:3012:15-12:30

"הפחמן השקט" - פליטות הפחמן הדו-חמצני שלא מדברים עליהן – נדב פלדי, עמית מחקר באגף בנייה    "הפחמן השקט" - פליטות הפחמן הדו-חמצני שלא מדברים עליהן – נדב פלדי, עמית מחקר באגף בנייה      12:30-12:4512:30-12:45

ירוקה, תקינה ותווי, המשרד להגנת הסביבה ירוקה, תקינה ותווי, המשרד להגנת הסביבה     

11:15-12:45   מושב 2

שינוי מבני

מנחה: נעמי גלברט, איגוד 
יועצי הבנייה הירוקה

קיימות עירונית – עו"ד ניסן בן חמו, ראש עיריית ערד קיימות עירונית – עו"ד ניסן בן חמו, ראש עיריית ערד   11:15-11:3011:15-11:30

אסטרטגיות לשינוי במרחב הציבורי – אדר' ענת הורוביץ הראל, מנהלת מחלקת מרחב ציבורי ועירוניות,    אסטרטגיות לשינוי במרחב הציבורי – אדר' ענת הורוביץ הראל, מנהלת מחלקת מרחב ציבורי ועירוניות,      11:30-11:4011:30-11:40

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה המועצה הישראלית לבנייה ירוקה     

העירה: הצגת הפרויקט - לירון דן, מנהלת תוכנית העירה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה  העירה: הצגת הפרויקט - לירון דן, מנהלת תוכנית העירה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה    11:40-11:5011:40-11:50

נהריה: מפגש עיר נחל- אדר' יונתן כהן ליטאנט נהריה: מפגש עיר נחל- אדר' יונתן כהן ליטאנט   11:50-12:0011:50-12:00

קרית ביאליק: מיפוי השתתפותי - אור שלו, מתאם בריאות עיריית קרית ביאליק קרית ביאליק: מיפוי השתתפותי - אור שלו, מתאם בריאות עיריית קרית ביאליק   12:00-12:1012:00-12:10

אורבן 9595: ההרחבה הארצית - יסמין יותם, מנהלת תוכנית אורבן : ההרחבה הארצית - יסמין יותם, מנהלת תוכנית אורבן 9595, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה אורבן    12:10-12:2012:10-12:20

טירה: הגינה של סלוא - יהונתן נאה, מנהל פרויקטים תכנוניים ואסטרטגיים טירה: הגינה של סלוא - יהונתן נאה, מנהל פרויקטים תכנוניים ואסטרטגיים   12:15-12:2512:15-12:25

ואינג' מנאר סרייה וייס עיריית טירה ואינג' מנאר סרייה וייס עיריית טירה     

בית שמש: זעירא – פעילויות במרחב הציבורי -מעיין כהן ושירה לוי בית שמש: זעירא – פעילויות במרחב הציבורי -מעיין כהן ושירה לוי   12:25-12:3512:25-12:35

בלדסר / אוהד כהן )עיריית בית שמש( בלדסר / אוהד כהן )עיריית בית שמש(     

11:15-12:45   מושב 3

שינוי מקום

מנחה: אדר׳ הילה לוטן, מנהלת 
שותפה ב׳פאבליקה׳ וממייסדות 

מגזין ׳שפת רחוב׳

ברכות  ברכות    09:30-10:0009:30-10:00

  Eng. Jeff Risom, Chief of Innovation gehl instituteEng. Jeff Risom, Chief of Innovation gehl institute   10:00-10:3510:00-10:35

Making Cities for PeopleMaking Cities for People     

שיחה זוגית 1X11X1 - גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה ודפנה אבירם כץ, מובילת פרוייקט    - גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה ודפנה אבירם כץ, מובילת פרוייקט    שיחה זוגית    10:35-10:5510:35-10:55

ההיערכות למשבר האקלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה ההיערכות למשבר האקלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה     

גיל גבע - יו"ר קבוצת תדהר גיל גבע - יו"ר קבוצת תדהר   10:55-11:0510:55-11:05

ערן לוי - מנכ"ל חברת אלטנוילנד  ערן לוי - מנכ"ל חברת אלטנוילנד    11:05-11:1511:05-11:15

09:30-11:15   מליאה   

"רוחות של שינוי"

מנחה: עו"ד יפית מישורי, 
מנהלת פרויקטים, המועצה 

הישראלית לבנייה ירוקה

התכנסות  08:30-09:30



תכנית הכנס - רוחות של שינוי
 המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

רוחות של

        Diego Padilla-Philipps, Net Zero Lead & Structural Engineer, WSP - ReducingDiego Padilla-Philipps, Net Zero Lead & Structural Engineer, WSP - Reducing   13:30-13:5013:30-13:50

Embodied Carbon in BuildingsEmbodied Carbon in Buildings     

יער עיר – איכות חיים עירונית עם חשיבה מבוססת טבע – אדר' נוף שחר צור, סטודיו צורא יער עיר – איכות חיים עירונית עם חשיבה מבוססת טבע – אדר' נוף שחר צור, סטודיו צורא   13:50-14:0513:50-14:05

דנה עזריאלי   דנה עזריאלי     14:05-14:1514:05-14:15

אות הבנייה הירוקה אות הבנייה הירוקה   14:15-14:3014:15-14:30

13:30-14:30

מליאת צהריים -

"פרקטיקות של שינוי"

היכן החדשנות והטכנולוגיה פוגשות את המועצה הישראלית לבנייה ירוקה? היכן החדשנות והטכנולוגיה פוגשות את המועצה הישראלית לבנייה ירוקה?   14:30-14:4514:30-14:45

יסמין יותם, מנהלת תוכניות,  המועצה הישראלית לבנייה ירוקה יסמין יותם, מנהלת תוכניות,  המועצה הישראלית לבנייה ירוקה     

העתיד האופטימי לענף התכנון והבנייה והצעדים הסודיים שיובילו אותנו אליו  העתיד האופטימי לענף התכנון והבנייה והצעדים הסודיים שיובילו אותנו אליו    14:45-15:0014:45-15:00

EYEY רוני דניאל, מנהל חדשנות רוני דניאל, מנהל חדשנות      

חן רוזן, ריאלטי פרופטק חן רוזן, ריאלטי פרופטק   15:00-15:1515:00-15:15

הרצאות קצרות, מיזמים טכנולוגיים נבחרים הרצאות קצרות, מיזמים טכנולוגיים נבחרים   15:15-16:0015:15-16:00

14:30-16:00 מושב 4

שינוי תפיסה - הקשר בין 
סטארטאפים לבנייה ירוקה 

מנחה: הילה ליפמן, מנהלת אגף 
קלינטק, תשתיות ותעשיה חכמה 

מכון הייצוא

מדד לאזורי תעשייה בני קיימא - רות אברהם, ראש תחום חדשנות ותעשייה, המועצה הישראלית  מדד לאזורי תעשייה בני קיימא - רות אברהם, ראש תחום חדשנות ותעשייה, המועצה הישראלית    14:30-14:4514:30-14:45

לבנייה ירוקה לבנייה ירוקה     

התוכנית הלאומית להתייעלות המשאבים בדגש על מבני תעשייה - איציק יונסי, מנהל תחום בכיר הנדסה,   התוכנית הלאומית להתייעלות המשאבים בדגש על מבני תעשייה - איציק יונסי, מנהל תחום בכיר הנדסה,     14:45-15:0014:45-15:00

משרד האנרגיה משרד האנרגיה     

המרכז להתייעלות במשאבים - כלכלה מעגלית כתשתית לעיצוב מוצר וייצורו - ד"ר רז תמיר, מנהל חטיבת   המרכז להתייעלות במשאבים - כלכלה מעגלית כתשתית לעיצוב מוצר וייצורו - ד"ר רז תמיר, מנהל חטיבת     15:00-15:1515:00-15:15

ידע המרכז להתייעלות במשאבים ידע המרכז להתייעלות במשאבים     

פאנל 'איפה התעשייה פוגשת בנייה ירוקה ועקרונות של כלכלה מעגלית?   פאנל 'איפה התעשייה פוגשת בנייה ירוקה ועקרונות של כלכלה מעגלית?     15:15-16:0015:15-16:00

מנחה: מירב בטט, מנהלת תחום תכנון ומחקר, מינהל אזורי תעשייה, משרד התעשייה והכלכלהמירב בטט, מנהלת תחום תכנון ומחקר, מינהל אזורי תעשייה, משרד התעשייה והכלכלה מנחה:      

משתתפים: אליאנא סובול, מנהלת מחלקת תכנון סביבתי, עיריית פתח תקווה משתתפים: אליאנא סובול, מנהלת מחלקת תכנון סביבתי, עיריית פתח תקווה     

אלי כהן, יו"ר איגוד תעשיות מוצרי הצריכה והבנייה התאחדות התעשיינים ומנכ"ל תרמוקיר אלי כהן, יו"ר איגוד תעשיות מוצרי הצריכה והבנייה התאחדות התעשיינים ומנכ"ל תרמוקיר     

    

משתתפים נוספיםמשתתפים נוספים

 14:30-16:00 מושב 5

שינוי תעשייתי

מנחה: רות אברהם, ראש תחום 
חדשנות ותעשייה, המועצה 

הישראלית לבנייה ירוקה

יעודכן בהמשךיעודכן בהמשך  14:30-16:00 מושב 6 

שינוי שוק 
מנחה: עו"ד ניצן פלדמן, 

סמנכ"לית ומנהלת אגף יזמות 
ובנייה התאחדות הקבלנים 

בוני הארץ

הפסקת צהריים  12:45-13:30

סיום ותודה רבה!

*** התכנית נתונה לשינויים ותוספות*** התכנית נתונה לשינויים ותוספות


