
 

 השקת מדריך גגות ירוקים
 מוזיאון אנו, אוניברסיטת תל אביב|   9:00-13:30|    11.12.22יום ראשון |  

 בישראל  ירוקים לגגות מקצועי  מדריך   השקתל חגיגי  למפגש  להזמינכם.ן שמחות ירוקה  לבנייה  הישראלית  והמועצה  והשיכון הבינוי  משרד

 

 ובר.תד נושא עה/ זמןש

 התכנסות 9:00-9:20
 נגה הרץ, מנהלת מחלקת בנייה ירוקה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה  ה:יינחה

 | מנהלת אגף תורת הבנייה ופיתוח הנדסי, משרד הבינוי והשיכון אדר' אסתי כהן ליס פתיחה וברכות 9:20-9:30
 המועצה הישראלית לבנייה ירוקה| מנכ"לית,   טל מילס

 משרד להגנת הסביבה, המנהל אגף בכיר חוסן אקלימי באשכול משאבי טבע וחוסן אקלימי|  וסלעמיאל  השקת המדריך והצגת מטרות המיזם 9:30-9:50
 המועצה הישראלית לבנייה ירוקהרכז מחקר ופיתוח,  |   אסף פלד

9:50-10:20 the past  -Green roofs, biodiversity and climate change 
present and the futurethe  

Dusty Gedge | President European Federation of green roofs and walls (EFB), green roof 
designer policy writer & biodiversity specialist 

שינויים במדיניות מי הנגר בישראל, הצגת 'מחשבון מי נגר'   10:20-10:40
 והחיבור לגגות ירוקים

 DHV  הידרולוג ראשי בחברת|   ספירגלעד 

 פאנל 10:40-11:30
 גגות ברשויות -זה לא בשמיים  

 15-, פורום המנהלת מחלקת אקלים, סביבה ותכנון|    הנחייה: מאיה קרבטרי
 

 יועצת לתכנון בר קיימא ואנרגיה, עיריית תל אביב|  טל פלד
 כפר סבא,  לשינויי אקליםמנהלת מחלקת קיימות והיערכות עירונית  |    שלומית קיטרו

 אדריכל העיר רמת גן ומנהל אגף התכנון|  שי אללוףאדר'  
 ירושליםאדריכל העיר  |   עופר מנוראדר'  

 , לשכת ראש העיר חיפה2030מנהלת חיפה  ב  יבה וטבע עירוניתחום סבמנהלת  |   רומירב קובריג
 פתח תקווהאדריכלית העיר  |    נעה אפלאדר'  

 הפסקה 11:30-11:55
 | מייסדת תמא, תכנון מרחב אורבניפביאן   ליטל סמוק ר' נוףאד מרחבים עירוניים על גג מבנה 11:55-12:15
 שותף מנהל סטודיו אדריכלות נוף  שותף מנהל ניר קוץ אדריכלים.  אדריכל ומתכנן ערים.|    אריה קוץ יפן כמקרה בוחן ודוגמאות ירוקות מישראל 12:15-12:40
גגות כאמצעי ליצירת מגוון ביולוגי, שילוב עם פאנלים סולאריים   12:40-13:05

 ופיצוי על אובדן שטחים פתוחים
 | ראש מרכז קדס לחקר גגות ירוקים, אוניברסיטת חיפה פרופ' דן מלקינסון

 משרד הבינוי והשיכון שאלות, הלאה וסיכום 13:05-13:20
 המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

 גג המוזיאוןעל סיור קצר  ל*אופציה   13:20-13:30
 סיום 13:30

 


