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10:00Arch. Stefan Behnisch :הרצאת אורח

YES in my back yard 
פרויקטים משני מציאות: עירוב שימושים והעיר כמרחב של יצירה וביטוי

מנחת המושב: אדר' נעמה ריבה, כתבת אדריכלות, עיתון הארץ
מיקרו תעשיה אדר' מירב בטט, מנהלת תחום תכנון, משרד הכלכלה והתעשייה
 תכנון מרכז FACE - מרכז לאוטיסטים בבאר שבע: אדר' מיכל קימל אשכולות,

קימל אשכולות אדריכלים
קריית המלאכה: שרון בנד, מתכננת ערים, שותפה בחברת 'במידה' ונציגת איגוד המתכננים
YIMBY בתל אביב: טל אלסטר, מתכנן עירוני, חוקר אי שוויון בערים, ממקימי תנועת 'כן בת״א'

פרויקט הרכבת בעמק רפאים: עו"ד איתמר שחר, מתכנן ערים, פעיל חברתי בתחום
התכנון העירוני בירושלים

10:40

ברכות ודברי פתיחה
אדר׳ דוד קנפו, יו"ר התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל

אדר׳ דביר דייטש, יו"ר פסטיבל אדריכלות ישראלית
מהנדס אהוד נוף, יו״ר לשכת המהנדסים, האדריכלים ומקצועות הטכנולוגיה

זאב ביילסקי, ר׳ מטה הדיור הלאומי

09:30

 ערים בתנופה - חיפוש אחר זהות עירונית
 אדריכלי ערים מציגים תוכניות ופרויקטים עתידיים בעירם

יו"ר המושב: אדר׳ דביר דייטש, יו"ר פסטיבל אדריכלות ישראלית
אדר' שרון שפר, אדריכלית העיר ראשון לציון

ד״ר אדר' עינאיה בנא ג׳יריס, מהנדסת ועדה מקומית מרחבית עירון
אדר' רועי לביא, אדריכל העיר באר שבע

אדר' פזית שאולי, אדריכלית עיריית נתיבות

11:45

הפסקה 13:00

עתיד מעטפות המגדלים
רמי בונה, יו״ר ומהנדס ראשי, קבוצת אלומיניום קונסטרקשטיין

11:30

על יזמות ואחריות
אדר׳ אבישי קימלדורף, אדריכל ראשי וסמנכ״ל תכנון, שיכון ובינוי נדל״ן

12:15

הכרזה על הזוכים בתחרות אקרשטיין, התאחדות האדריכלים והמועצה לבניה ירוקה 11:20

התכנסות ורישום 09:00

רואים את העתיד - ערים שיחוברו להן מחדש
מה מתוכנן בפרויקטים הענקים שיפונו בתל אביב, אילת וחיפה?

העשור הקרוב בשטח שדה התעופה המפונה באילת: אדר' אלי דרמן, דרמן ורבקל אדריכלות
פינוי שדה דב: אדר׳ ארי כהן, ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים

שער המפרץ - עמק החדשנות, חיפה: אדר׳ טלי יער־קוסט, יער אדריכלים

12:30

13:30

11:30

12:10

13:00

14:30

14:50

15:30

*התוכנית נתונה לשינויים והכניסה לאולמות על בסיס מקום פנוי

הפסקה

עיצוב טוטאלי: עיצוב רב תחומי 
יו"ר המושב: אדר' ניסן )ניני( ורשבסקי, ר׳ המחלקה לעיצוב פנים, מכון טכנולוגי חולון  
 הטריטוריה החדשה של ׳דזיין - ארט׳: פרופ' עזרי טרזי, ר׳ התוכנית ללימודים מתקדמים

בעיצוב תעשייתי בטכניון
הרגע בו הכל מתחבר: דניאל רוזנטל, מעצב ומנכ"ל משותף 'טחנה לעיצוב'

 Other:Wise חלל שמעצב אובייקט ואובייקט שמעצב חלל: הילי לזרוב, מעצב ומנכ"ל משותף

חינוך מחדש 
מבט אל תכנון מרחבי החינוך החדשניים בישראל

יו"ר המושב: אדר' דוד נופר, נופר אדריכלים
אדר' בועז קיי, שותף קיסלוב קיי אדריכלים
אדר' ליאור ציונוב, ציונוב ויתקון אדריכלים

אדר' ערן זילברמן, רגבים + אדריכלים
אדר' גבריאלה נוסבאום, נוסבאום אדריכלים

חלון הראווה למלאכת התכנון של משרד הבינוי והשיכון 
יו"ר המושב: אדר׳ ורד סלומון ממן, אדריכלית ראשית משרד השיכון והבינוי

מרים אלחדד, מהנדסת העיר ערד
אדר' הוד אבו ליל, אדריכל מחוז חיפה, משרד בינוי ושיכון

אדר' יחיאל קורין, קורין אדריכלים

אדריכלות רוסית עכשווית 
Green City Living: Arch. Yaroslav Usov, VP, Union of Architects, Russia

ביחד ולחוד: עיצוב חללי העבודה 
הרצאות אדריכלים ומעצבי פנים מובילים על פרויקטים פורצי דרך

יו"ר המושב: אדר' מיכי )מיכאל( סתר, בעלים 'סתר אדריכלים' 
 מקומות עבודה חוצי גבולות: אדר' ורד גינדי, גינדי סטודיו אדריכלים, בעלים

 ADB Studio ,אלברט לוין, מעצב פנים :Connecting the Dots
Studio- Samuelov ,עיצוב - מסיפור לחווית משתמש: יובל סמואלוב, מעצב

EN Studio ,גלובלי - לוקאלי: ערן נעים, מעצב

אדריכלות נוף: השלד הירוק של המרחב העירוני 
יו"ר המושב: אדר' טלי מרק, שותפה גרינשטיין הר גיל, אדריכלות נוף ותכנון סביבתי

MLA כחול וירוק במרחב העירוני: אדר' רן מרון, אדריכל נוף
נוף מעצב עיר_מפרץ חיפה: אדר' מתניה ז"ק, ז"ק - רייכר _ s--r, LandBasics, טכניון

החזרת המרחב הציבורי לציבור - פיתוח ללא גדרות: אדר' רות מעוז, שותפה ברוידא מעוז אדריכלות נוף 
עיר גנים בגישה עתידנית, תל אביב כמקרה בוחן: אדר' תמר גלבוע, אדריכלית נוף 

רואים רחוק- רואים ירוק: אדר' טל קוויתי, אדריכלית נוף עיריית ראשון לציון

Try to see it my way - PPP projects
ענת ברשקובסקי, מנהלת מחלקת תכנון ורישוי, שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות

12:50

ניצול מקסימלי של שטח המרחב המוגן
מהנדס יהודה ווכטל, מנהל הנדסה ופיתוח, ארקוטק

גרפיטיקציה - האמנות שמשנה ערים
עבירות רכוש ופואטיקה: אורן עילם, אמן רב תחומי

 ראשי הפקולטות לאדריכלות ביחד על במה אחת
 האקדמיה כמקור השראה לפרקטיקה:

איך מטפחים מצוינות תכנונית במציאות בינונית? מי האדריכלים שיצמחו כאן?
יו"ר המושב: נטע אחיטוב, עיתונאית, הארץ

ד"ר אדר' אפרת בלומנפלד ליברטל, ר׳ בית ספר לאדריכלות, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אדר' אלס ורבקל, ר׳ המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל, דרמן ורבקל אדריכלות

פרופ' אדר' יאשה גרובמן, ר׳ המחלקה לאדריכלות בטכניון
 פרופ' אדר' אירית צרף נתניהו, ר׳ המחלקה לארכיטקטורה במרכז האקדמי לעיצוב ויצו חיפה

פרופ' אדר' בני ראובן לוי, ר׳ בית ספר לארכיטקטורה, אוניברסיטת אריאל

 פותחים דלת לחדשנות ותכנון יעיל:
גידי מור, מנהל קשרי אדריכלים, א. אדירן

13:30

14:45

15:00

14:10

15:10

Z BY HP - פתרונות חומרה מתקדמים לקהל היוצרים 
HPI Israel ,אלירן בן עזרא, מנהל מוצר תחנות עבודה

דרך האדריכלות 
אדריכלים משפיעים מספרים על האני מאמין והדרך להצלחה

יו"ר המושב: אבנר אקרמן, יו"ר איגוד מהנדסי ערים 
אדר' אילן פיבקו, אדריכל ובונה ערים

אדר' משה צור, אדריכל ובונה ערים
אדר' דניאלה פלסנר, פלסנר אדריכלים

אדר' ברד פינצ'וק, 'החדר'
UR Platform ,אדר' אדר סקר, הפלטפורמה העירונית

אדר' יואב מסר, מסר אדריכלים

100 שנה לבאוהאוס
יו"ר המושב: פרופ' אדר' אלונה נצן-שיפטן, ר׳ המרכז לחקר המורשת הבנויה בטכניון

פרופ' מיכה )מיכאל( לוין, מרצה לתולדות אמנות ואדריכלות מודרנית ובת זמננו
ד״ר אדר׳ ירמי הופמן, מנהל מח' שימור מיבנים, עיריית תל אביב

אדר' וליד כרכבי, ר׳ המחלקה לשימור מבנים ואתרים בעיריית חיפה

16:00

16:10

15:25

Arch. Susana T Rodriguez :הרצאת אורחת

17:00Arch. Melike Altınısık הרצאה מיוחדת לקראת אות האדריכלות

חלוקת פרסי אות האדריכלות17:45

ברכות: אדר׳ איתי בן חיים, יו״ר אות האדריכלות הישראלית

טקס אות האדריכלות הישראלית
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