כנס העשור של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה  19בנובמבר 2018אולם סמולרש בתל אביב
עשינו המון בעשר השנים האחרונות ,אבל במקום להתמקד בהישגי ההווה ,חגיגות העשור שלנו יהיו כל כולן במבט לעתיד.
הכנס יעסוק בעתיד המרחב הבנוי בישראל מתוך זוויות שונות ,ועל בסיס מגמות עולמיות ,קצב גידול האוכלוסין ,צרכי התכנון והבנייה הידועים לנו,
התפתחויות טכנולוגיות ועוד .בכנס נבחן כיצד ייראו החיים שלנו כאן בעתיד הלא רחוק ומה תהייה איכות חיינו בהינתן התהליכים העכשוויים והצפויים
ותוך חשיבה על כניסתם של שחקני מפתח עסקיים לשוק ,רגולציה ותמריצים שיובילו שינויים ומגמות חברתיות וסביבתיות אשר ישפיעו בתורן.

עתיד המרחב הבנוי בישראל
כיצד ייבנו המבנים ובאילו חומרים וטכנולוגיות יעשו שימוש? מה תייצר תעשיית הבנייה הישראלית? האם יתוכננו שכונות מגורים אשר יענו על כל
צרכינו? אילו פתרונות דיגיטאליים ישתלבו בחיינו? מה יהיה גורלן של התשתיות אשר יצטרכו לשרת כ 20-מיליון איש? כיצד ננוע במרחב העירוני
והבין-עירוני ,והאם נאלץ לבלות שעות בכבישים? ומה לגבי משאבי הטבע והשימוש באנרגיה? האם נדע לנצל אותם בתבונה? האם נשאיר מהם
לדורות הבאים?

נושאי הכנס
•

"מבנה העתיד" :התכנון ,החומרים ,הטכנולוגיות ושיטות הבנייה אשר ישפיעו על המבנים בהם נחייה ועל איכות חיינו ובריאותנו במבנים;

•

צורת המגורים שלנו והנגישות שלנו לדיור;

•

הניידות שלנו במרחב באמצעות תמהיל של אמצעי תחבורה ,לרבות מגמת הרכב האוטונומי ופתרונות תחבורה שיתופיים;

•

התשתיות הפיזיות והטכנולוגיות הנדרשות לרווחת חיים;

•

סגנון החיים ,התכנון והבנייה בערים;

•

נושאים חברתיים שיעסיקו אותנו בהקשר של מחייה ,עבודה ופנאי ,לרבות האופן בו המרחבים הציבוריים יתוכננו ויתופעלו;

•

הפתרונות האנרגטיים שיעמדו לרשותינו וכיצד אלו ינוהלו בצורה בת קיימא.

דרך מקרי מבחן מובילים מהארץ ומהעולם הכנס יספק דוגמאות לחשיבה מחוץ לקופסא ולפתרונות אולטימטיביים אשר מקדמים כבר היום את איכות
חיינו תוך שמירה על ערכים סביבתיים וחברתיים .הרצאות הכנס יעוררו שאלות בנוגע לתנאים שצריכים להתקיים על מנת שיישומים דומים יאומצו

בעתיד .הכנס יציג תמונה של סוגיות מגוונות אשר תשפענה יחד ,ולא במנותק ,על איכות חיינו במרחב הבנוי .בכנס נשים את הדגש על חשיבותם של
שיתופי פעולה וסינכרון בין פעילותם של מקבלי החלטות ברמה המקומית והלאומית ,וכמו כן על הקשר החשוב בין מענה על צרכים ,התפתחויות
טכנולוגיות וניהול הפתרונות כך שישרתו את צרכינו נאמנה.

מה מצפה לנו?
שאלות אלו ועוד יידונו במליאה המרכזית של הכנס לאורך היום כולו ,השתתפות מרצים בינלאומיים ,חוקרים ואנשי מקצוע מובילים ממגוון רחב
של דיסציפלינות בעולמות התכנון והבנייה.
במקביל ,יתקיימו ברחבי הבניין:


מיצגי קונספט המערבים את באי הכנס והופכים את המבקר הפאסיבי לאורח אקטיבי אשר מביע דעה ומשאיר את חותמו בחלל



מתחם תוכן בקומה העליונה אשר יאפשר לקיים שולחנות עגולים בנושאים מגוונים או מיני-סדנאות לאורך האירוע



תערוכת עבודות סטודנטים במסגרת תחרות ישראל  - 2048אתגרי הסביבה הבנויה



 Hide Parkרץ לאורך הכנס להרצאות קצרות של גורמים מקצועיים מובילים



אירועי  Networkingלקידום קשרים מקצועיים ועסקיים

בסיום הכנס המקצועי נעבור לחגיגות ונתכנס ל Happy Hour -לצורך חלוקת פרסים ותודות לשותפים שלנו לאורך הדרך.

