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שתתקיים ביום רביעי 6 ,ינואר 2010
שרתון סיטי טאואר ,רח’ זיסמן  ,14רמת גן (אולם ברקת).
מומלץ להגיע ברכבת!!! (תחנת ארלוזורוב)

במקום תתקיים תערוכת מוצרי בנייה ירוקה והרצאות מקצועיות
מחיר:

 200ש”ח לחברי התאחדות התעשיינים ,התאחדות הקבלנים ,העמותה לבנייה ירוקה
 250ש”ח למי שאינם חברים.

להרשמה :התאחדות התעשיינים בישראל טל03-5198846/7.

דוא”לwww.industry.org.il/greenbuild, moran@industry.org.il :

מנחה :אדר’ צבי שפרינגר ()M.ArchII
סדר יום:

סדר יום:

08:30-09:00
09:00-09:15

09:15-09:30
09:30-09:50
09:50-10:10
10:10-10:25
10:25-10:40
10:40-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30

התכנסות ,הרשמה וכיבוד קל
דברי פתיחה:
מר מאיר בר-אל ,המשנה למנכ”ל התאחדות התעשיינים בישראל
ברכות:
מר יהודה אולנדר ,יו”ר העמותה הישראלית לייזום בנייה ירוקה
מר ניסים בובליל ,נשיא התאחדות הקבלנים והבונים בישראל
 ,Mr. Nils Larsenמזכיר  IISBEעולמי
מר שרגא ברוש ,נשיא התאחדות התעשיינים בישראל
מר גלעד ארדן ,השר להגנת הסביבה
“”Market Transformation and Greenbuilding
 ,Mr. Rob Watsonמייסד המועצה העולמית לבנייה ירוקה
( )WGBCוממובילי  - Leedתקן אמריקאי לבנייה ירוקה
“כחול בונה ירוק”
אל”מ מיקי זיסמן ,רמ”ח בינוי והנדסה בחיל אויר.
“תוצאות מחקרי כדאיות כלכלית של בנייה ירוקה”
אינג’ יואל וייל
“עיר ירוקה  -מחזון למציאות”
מר יהודה בן חמו ,ראש עיריית כפר סבא
“פוטנציאל השוק של בנייה ירוקה”
דר’ רינה דגני ,מנכ”לית גאוקרטוגרפיה.
“תכנון מבני ציבור ירוקים ,האתגר התכנוני”
אדר’ רות להב
“אימוץ הבנייה הירוקה כעקרון מוביל בחברה”
אדר’ אורנה אנג’ל ,סמנכ”לית קיימות ,חברת שיכון ובינוי.

מס’ המקומות מוגבל!
הקדם להרשם והבטח מקומך.

11:30-12:15
12:15-12:35
12:35-12:50
12:50-13:05
13:05-13:25
13:25-13:40
13:40-13:55
13:55-14:10
14:10-14:40

14:40
14:45

סדר יום  -הרצאות מקצועיות (אולם שוהם)
מר איל הכט  ,מנכ”ל
 10:00-10:15טמבורד
סקירת מגמות מובילות מהעולם בתחום בנייה ירוקה במוצרי גבס
		
מר ששון הר סיני ,מנכ”ל
 10:15-10:30איטונג
פתרונות בנייה ירוקים
		
מר אלי כהן ,מנכ”ל
 10:30-10:45תרמוקיר
תעשיין ירוק  -משולחן המנכ”ל עד רצפת הייצור
		
מר שמואל דונרשטיין ,מנכ”ל
 10:45-11:00רב-בריח
		
		
מר לבב מדר ,מנהל תחום קשרי אדריכלים
 11:00-11:15קליל
היבטים ירוקים בתכנון מערכות אלומיניום לבניין
		
מהנדסת הדס וסרמן ,מנהלת שיווק
 11:15-11:30אורבונד
בנייה ירוקה מהיבט חומרי הבנייה
		
			
הפסקה
מר יעקב מור ,מנהל מעבדות מחקר ופיתוח
 12:15-12:30טמבור
המגמה הירוקה בתעשיית הצבע
		
גב’ מירית כהן-זמיר ,סמנכ”לית
 12:30-12:45ש.כהן
שיפור איכות החיים בהיבט תרמי ואקוסטי באמצעות צמרים מינראליים
		
מר מיכאל שחר ,יועץ חמת בנושא הנדסה ופיתוח
 12:45-13:00חמת
אביזרים חוסכי מים
		
מר עודד פרויד ,מנהל שיווק
חרסה
שטיפת אסלות
		
מר עידו מגן ,מנהל מכירות ,אחראי פרוייקטים
 13:00-13:15פניציה
		
אמריקה ישראל מתכננים ירוק ,רואים ירוק
 G SUN 13:15-13:30מקבוצת מר יוסי שטייף ,מנכ”ל
שריר טכנולוגיות אנרגיה פוטווולטאית בתעשייה
 13:30-13:45קל קר עין כרמל מר אילן ליאור ,יועץ החברה
פתרונות לחסכון אנרגיה במבנים
		
מר ג’פרי צביבל ,מנכ”ל
 13:45-14:00אורבל
לדים כאמצעי תאורה ,תאורה ירוקה
		
אדר’ גבי שטרן ,יועץ תאורה
		
מחזור נורות וסביבה ירוקה
		

הפסקה וכיבוד קל
“מודל להצלחה בבנייה ירוקה”
 ,Mr. Lindsay Bevegeאוסטרליה ,מומחה לפיתוח עסקי
ושיווק בנייה ירוקה.
“בנייה ירוקה למגורים כאסטרטגיה ארגונית”
מר חנן מור ,קבוצת חנן מור.
“יישום בנייה בת קיימא במבני חינוך”
מר אייל שוורצמן ,סמנכ”ל החברה למשק וכלכלה.
“יתרונות כלכליים ומסחריים הגלומים בבנייה ירוקה”
 ,Mr. Frank Hovorkaמנהל נדל”ן ,אירופה.
“בנייה ירוקה כהזדמנות כלכלית”
מר דורון טמיר ,מנכ”ל מכון התקנים הישראלי
“מבט ירוק על מעבר בסיסי צה”ל לנגב”
מר חזי משיטה ,ראש מנהלת מעבר בסיסי צה”ל לנגב.
“מלט ובטון כתשתית לבנייה ירוקה”
דר’ עזריאל פילרסדורף ,חברת נשר מפעלי מלט ישראליים בע”מ
“תמריצים כלכליים ומנופים לבנייה ירוקה”
פאנל בהנחיית אדר’ צבי שפרינגר
משתתפים:
ד”ר נצן איל  -מרכז איכות הסביבה ואחריות חברתית ,מכון התקנים הישראלי
מר מאיר ברקן  -חברת מ .ברקן בע”מ,
מר מוטי דטלקרמר  -מנהל תחום קלינטק ,חברת  BDOזיו האפט,
מר איל הכט  -מנכ”ל טמבורד
מר אורי טל  -מרכז הטיפול בפסולת בנייה המשרד להגנת הסביבה
עו”ד אלדד כורש  -עמית,פולק ,מטלון ושות’
סיכום מנחה
ארוחת צהרים
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