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בשיתוףייזום והפקה

מרכז הקונגרסים "אבניו", ק. שדה התעופה



הכנס ידון במהות ירוקה כפי שהיא באה לידי ביטוי בקני מידה שונים בעולם התכנון-
מעיצוב אובייקטים ועד פרויקטים אורבאניים רחבי היקף.

במסגרת הכנס תוצג תערוכת פרויקטים של משרדים מובילים אשר יציגו פתרונות בתחום הבנייה הירוקה.
במקביל לכנס, תתקיים תערוכה מסחרית המהווה הזדמנות לחשיפה אופטימלית לקהל יעד ממוקד.

מי עוד יהיה שם? 
קהילת העיצוב, האדריכלות והבנייה בישראל, נציגי רשויות 

וחברות גדולות בישראל, יזמים, מנהלי פרויקטים. 
גם אתם מוזמנים לקחת חלק ביום שכולו השראה וחזון אקולוגים!

וותק וניסיון בהפקת 26 כנסים שאירחו את מיטב אנשי המקצוע בעולם והתקיימו כמפגשי העשרה ונטוורקינג, 
מדברים בעד עצמם ואנחנו ממשיכים את מסורת האיכות- חברת “בית ונוי”, ערוצי תוכן ומדיה בתחומי 

עיצוב אדריכלות ובנייה, מפיקה למענכם ועבורכם את כנס “בנייה ירוקה בכל קנה מידה”, 
 Avenue הכנס ה-3 לבנייה ירוקה, שיתקיים ב-28.11.2012 במרכז האירועים והקונגרסים

בהשתתפות מרצים אורחים ממובילי הזירה הבינלאומית.

במסגרת הכנס תתקיים תערוכת פרויקטים בנושא הכנס “בנייה ירוקה בכל קנה מידה”.

תערוכה ירוקה בכל קנה מידה

הכנס המקצועי והמוביל 3
בתחום הבנייה הירוקה בישראל! 

עיצוב מוצר אקולוגי     XS  >
עיצוב ותכנון בית אקולוגי פרטי  S  >

עיצוב ותכנון מבנה משרדים )וכדומה( אקולוגיים  M  >
עיצוב ותכנון מבנה ציבורי גדול )או רב קומות( אקולוגי   L  >

עיצוב ותכנון פרויקט אורבאני אקולוגי כדוגמת שכונה או פארק     XL  >

הירשמו עוד היום להבטחת מקומכם בכנס והצטרפו להצלחה!

אנו מזמינים אתכם, קהל האדריכלים והמעצבים, לקחת בה חלק ולשלוח אלינו 
פרויקטים שתוכננו על ידכם - פרויקטים שתכנונם עונה על פרמטרים ירוקים, 

ומתייחס לאחת מ”קטגוריות המידה” הבאות: 

מבין ההצעות שיוגשו ייבחרו 5 עבודות מכל קטגוריה, אשר יוצגו בתערוכה 
שתתקיים במקום הכנס, ולאחר מכן גם באתר “בית ונוי”. 

בנוסף,  מכל קטגוריה תיבחר עבודה אחת שמתכננה יוזמן להציגה מעל הבמה 
בפני קהל המשתתפים.  



מרצה אורח: יאיר אנגל // 
מנכ”ל קיימא - מרכז לתכנון ועיצוב, ישראל

יאיר אנגל

יאיר אנגל - מעצב תעשייתי, נציג EPEA - Cradle to Cradle בישראל, 
מוביל פרויקטים על פי תפיסת ״מעריסה לעריסה״ בחברות, ארגונים, ממשל וחינוך. 

מייסד ומנכ”ל קיימא - מרכז לתכנון ועיצוב מקיים בישראל. 
יועץ לחברות בנושא עיצוב, סביבה וקיימות.

מרצה לעיצוב מקיים בסמינר הקיבוצים ומשמש כמרצה אורח בארץ ובעולם. 
בוגר תכנית עמיתי הסביבה וחבר הוועד המנהל של מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית. 

חבר במנהלת תו ירוק במכון התקנים.

הרצאת מבוא: ״מעריסה לעריסה״ - 
עיצוב מקיים בכל המידות 

מחויבות לשיפור חיי האדם והסביבה באמצעות 
תהליכי עיצוב, מחקר ופיתוח אקולוגיים

 CCAC ארז שטיינברג, מעצב תעשייתי ויועץ אקולוגי, הינו בוגר לימודי עיצוב תעשייתי באוניברסיטת
בסן פרנסיסקו, ובעליו של סטודיו EG.INC בניו יורק. פעילותו הרב תחומית בשדה האקולוגיה מקיפה עיצוב, 

מחקר ופיתוח ומחויבת לשיפור חיי האדם והסביבה. מאז הקמתו, בשנת 1996, רכש הסטודיו מוניטין רב 
ונודע בחשיבה חדשנית ובהגיית פתרונות יצירתיים בתחום הקיימות, ובכלל זה שימוש יצירתי בחומרים 

ממוחזרים ובטכנולוגיות ייצור ידידותיות לסביבה. לצד עשייתו הענפה כמעצב וכיועץ, משמש שטיינברג 
כמרצה ב-Parson Schooll Of Design בניו יורק, ובמהלך השנים קטף פרסים רבים בתחרויות, 

עבודותיו הוצגו בתערוכות ובמוזיאונים ברחבי העולם ונכללו בספרות מקצועית וסוקרו במגזינים נחשבים.

ארז שטיינברג
EG.INC,  New York  מרצה אורח:  ארז שטיינברג, מעצב תעשייתי ויועץ אקולוגי  // סטודיו

www.studioeg.com :אתר חברה
XS קנ”מ: מושב



מאחורי כל בית ירוק מסתתר סיפור תרבותי 
בו הרוח פוגשת את החומר, והזיכרון הופך לאמנות

 Norwegian University of Science and Technology אדר’ דן זוהר בוגר האוניברסיטה
בנורבגיה, ובעל תואר מוסמך באדריכלות. זוהר הוא בעלים משותף של משרד האדריכלים 

Haugen / Zohar Arkitekter, שהוקם בשנת 2006 באוסלו, נורבגיה, ולצד פעילותו בו משמש 
כמנחה בביה”ס לאדריכלות ועיצוב באוסלו. הרזומה של זוהר ומשרדו כולל זכייה בפרסים ובציונים 

לשבח בתחרויות ארציות ובינלאומיות; השתתפות בתערוכות ברחבי העולם, ובכלל זה בישראל; 
ועבודות שזכו לפרסומים בעיתונות מקצועית בעולם. 

דן זוהר
מרצה אורח: אדר’ דן זוהר // משרד Haugen/Zohar Arkitekter, נורוגיה

www.hza.no :אתר חברה
S קנ”מ: מושב



   // Arch. Lone Wiggers  :מרצה אורח
  www.cfmoller.com :אתר חברה

L קנ”מ: מושב

Lone Wiggers

החזון: לתכנן עולם טוב יותר לאדם ולסביבה
 ,C.F Møller שותפה במשרד האדריכלים הדני ,Lone Wiggers האדריכלית

  Aarhus היא מוסמכת בלימודי אדריכלות. מסלול לימודיה כולל את ביה”ס לאדריכלות
 C.F Møller-החלה את עבודתה ב Wiggers .בדנמרק וביה”ס לאמנויות יפות בפריז

בשנת 1991 ובשנת 1997 הפכה לשותפה במשרד הוותיק שנוסד בשנת 1924, וכיום כולל 
סניפים בקופנהגן, באלבורג )דנמרק(, באוסלו, שטוקהולם, לונדון, וכן סניף קטן באיסלנד. 

בנוסף לעבודת התכנון האדריכלי, שאף זיכתה אותה בפרסים, נושאת Wiggers בשורה של 
תפקידים ציבוריים בתחומי עיסוקה, וביניהם חברות בוועדה הדנית לבנייה ומחקר עירוני, 

חברות בוועדה הלאומית של יונסקו בדנמרק, יושבת ראש של ועדת התקנון האדריכלי 
במשרד התרבות הדני ועוד. משרד C.F Møller עוסק בכל קטגוריות התכנון האדריכלי, ובכלל 
זה באדריכלות נוף ובפיתוח מרכיבי בנייה, וערכי עבודתו הדוגלים בפשטות, בהירות והימנעות 

מראוותנות, מתייחסים ייעודית לאתרי התכנון ומאפייני סביבתם.   

מרצה אורח: Arch. Giuliano Pairone // משרד CP_A - Chiaruttini Pairone associate, איטליה
   www.cpassociates.eu :אתר חברה

M קנ”מ: מושב

כשעיצוב איטלקי חובר לאנרגיה ירוקה
התוצאה מרהיבה במקוריותה

האדריכל Giuliano Pairone בעל תואר מוסמך באדריכלות ביו-אקלימית, 
ושותף במשרד האדריכלים CP_A - Chiaruttini Pairone Associates בטורינו, איטליה.

Giuliano Pairone משמש גם כראש המחלקה לאדריכלות מקיימת באוניברסיטה 
האמריקנית סנט ג’והן, בטורינו, וכפרופסור אורח בפולי-טכניקום של טורינו 

ובביה”ס למנהל עסקים. 

C.F Møller, דנמרק



מרצה אורח:  Arch. Jakob Lagne // משרד BIG- Bjarke Ingles Group, דנמרק
www.big.dk :אתר חברה

XL קנ”מ: מושב

חדשנות שאינה מערערת על הקיים, אלא מתערבת בתוכו 
למען קידומו ויצירת איכות חיים טובה יותר

האדריכל  Jakob Lagne הינו  שותף במשרד האדריכלים הדני BIG, ממובילי זירת האדריכלות הבינלאומית 
העכשווית. Lagne עומד בראש צוותי תכנון ופיתוח של פרויקטים רחבי היקף שביצע ומבצע המשרד, ולאחרונה 
אף הוביל את פרויקט תכנונו של כפר הסקי Koutalki בפינלנד, אשר זכה בפרס.  בנוסף, משמש Lagne כמנהל 
קשרי שיתוף הפעולה של המשרד עם חברת הבת שלו  Kibisi לעיצוב מוצרים. מעבר לכישוריו כאדריכל נחשב, 

ניהל Lagne את עיצוב אתר המשרד , כמו גם את אתר Plot, משרדו הקודם של Ingles אשר בשנת 2004 
זיכה אותו בפרס Cyber Lion בפסטיבל הפרסום בקאן.  



<  להתעדכן בחידושים מפי טובי המרצים המובילים את התחום האקולוגי בעולם! 
<  הזדמנות למפגשי NETWORKING ולפיתוח מערכת קשרים מקצועית 

  ואישית עם מובילי דעה!
<  להתעדכן בהיצע המוצרים העומד היום לרשות המתכננים 

  בתחום בנייה בת קיימא!
<  מפגש מקצועי מרתק עם מובלי התעשייה בעולם!

<  כ - 700 משתתפים בכל כנס!

למה כדאי להשתתף בכנס?
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בשיתוף:

מייל . info@baitvenoy.co.il /   אתר. baitvenoy.co.il/   אתר הכנסים. www.arcexhibitions.com /   בפייסבוק  

1-800-31-31-00

ההרשמה לכנס ולהשתתפות 
כמציג בתערוכה בעיצומה.
מספר המקומות מוגבל!


