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מדובר .  המבוססי� על מגדלי מגורי� גבוהי�,בגוש ד� מקודמי� שורה של פרוייקטי�: רקע
 שטחי הדירות רחבי –" טקית�היי"על תדמית המבוססי� ברוב� , אנרגיהבמבני� עתירי צריכת 

עיצוב המבני� נועד .  ללא הגנה מקרינת השמש, כיווני אוויר ומשטחי זיגוג מסיביי�4, ידיי�
  . מצד שני) כולל המנעות מקולטי שמש(ולהסתיר את מערכות המבנה , הרשי� מצד אחדל
  

תלותה של , הנזק הכבד הנגר� לסביבה עקב צריכת אנרגיה גבוהה, מחירי האנרגיה הגבוהי�
המודעות הגוברת לצור# בשימור וחיסכו� באנרגיה ושמירת כדור , ישראל ביבוא משאבי אנרגיה

  .חייבי� התערבות בתכנו� מבני� מבזבזי אנרגיהמ, האר$ לדורות הבאי�
  

השוקד שני� על מחקרי� לקידו� , ביחד ע� משרד התשתיות הלאומיות, יפו�אביב�עיריית תל
יזמו מפגש של חברי� בועדות בניי� עיר בגוש ד� ואנשי מקצוע בתחו� , החיסכו� באנרגיה במבני�

 המשתתפי� לגבי הצור# בשילוב להאיר ולהעיר את, מטרת המפגש. התכנו� מודע האקלי�
  .בי גוש ד�חהנחיות תכנו� מודעת אקלי� בתכניות מפורטות של בנית מגורי� לגובה בר

  
  :תכנית המפגש

  
09:00 – 08:30 �  .הרשמה  
09:20 – 09:00   �  .יפו�אביב� סג� ראש עיריית תל– פאר ויסנר: פתיחה   

   ,סג� המדע� הראשי ומנהל אג* למחקר ופיתוח – ר אברה� ארביב"ד                            
  .משרד התשתיות הלאומיות                            

09:40 – 09:20   �   – "משאב לאומי–אנרגיה בבניה "  
  .חיפה, הטכניו� ,הבניה המכו� הלאומי לחקר, רחל בקר' פרופ                                      

10:00 – 09:40   �   – "ת הצללה לפתחי� בבנית מגורי� לגובהפתרונו"  
  .אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב, לאדריכלות מדברית היחידה, אביתר אראל' פרופ

10:20 – 10:00   �   – " למגורי�הי� בבניה גבוהיהדגשי� אקלימ"  
  ".אדריכלי�ריג �להב", רות להב' אדר                                      

10:40 – 10:20  �  סקת קפההפ  
11:00 – 10:40     �   – "זכויות שמש בתכנו� אורבני של בניית מגורי� לגובה"   

  .חיפה, הטכניו�,  ערי�ינויהפקולטה לאדריכלות וב ,שביבעדנה '  פרופ                                      
11:20 – 11:00     �  – "ת מגורי� לגובהיאקלי� רוח בתכנו� אורבני של בני"  

  .חיפה, הטכניו�, הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערי� ,רוויזיאאברה� ר "ד                                      
11:40 – 11:20     �        "�  .מתי קונס'  אדר– "עקרונות ודוגמא� תכנו� בניי� באזור החו
13:10 – 11:40     �  ".דהאמת מטרי", ב לשעבר"סג� נשיא ארה, הקרנת סרטו של אל גור  
13:30 – 13:10     �  .דיו� וסיכו�  

  
  .ללא תשלו�, ההשתתפות

   03�5218782 :לפרטי�

 
   יפו-עיריית תל אביב 
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