בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה )חל"צ(186/

הזמנה ליום עיון בנושא:

בנייה ירוקה וחוסכת אנרגיה
החשיבות של בניה ירוקה וחוסכת אנרגיה הולכת וגדלה במדינות המפותחות לנוכח שינוי האקלים .יישום
התקנים לבניה ירוקה וחוסכת אנרגיה מתרחב ככל שגוברת ההכרה בכדאיותה הכלכלית.
יום העיון יעסוק בנושאים הקשורים לבנייה ירוקה במגזר העסקי ובכלל .יום העיון מיועד למנהלי תפעול
ותשתיות ,מנהלי חברות בנייה ,מנהלי אנרגיה ואיכות הסביבה ולמהנדסי רשויות מקומיות.
יום העיון יתקיים ביום רביעי ה 16.9.09 -
באודיטוריום ,בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
רח' חיים לבנון  ,26רמת -אביב

תוכנית:

13:00 – 12:30

התכנסות וכיבוד קל

13:15 – 13:00

דברי פתיחה – ד"ר יוסי ענבר ,מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
דורון טמיר ,מנכ"ל מכון התקנים
מר יוסי אריה ,מנכ"ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

13:45 – 13:15

בניה ירוקה וחוסכת אנרגיה :מהות ,מגמות וכדאיות כלכלית
מר יואל ווייל ,מנכ"ל  – M&Sניהול וקיימות

14:15 –13:45

התקן הישראלי לבניה ירוקה ת"י  : 5281סטאטוס ועקרונות
ד"ר ניצן אייל ,מרכז איכות הסיבה במכון התקנים

14:45 – 14:15

התקן הישראלי לדרוג אנרגטי של בניינים ת"י  : 5282סטאטוס ועקרונות
פרופ' עדנה שביב ,הטכניון

15:00 – 14:45

הפסקה

15:30 – 15:00

הטמעת עקרונות קיימות בחברת תשתיות ,נדל"ן ואנרגיה
אדר' אורנה אנגל ,סמנכ"ל תכנון וקיימות ,קבוצת שיכון ובינוי

15:50 – 15:30

תמריצים לבניה חוסכת אנרגיה
גב' יעל פארן ,מנכ"ל הפורום הישראלי לאנרגיה

16:10 – 15:50

מדיניות הממשלה לעידוד בניה חוסכת אנרגיה
מר זאב גרוס ,מנהל האגף לניהול משאבי תשתית ,משרד התשתיות הלאומיות

16:30 – 16:10

קידום הבניה הירוקה במסגרת המדיניות הסביבתית של הממשלה
גב' גליה בן -שהם ,המשרד להגנת הסביבה

16:45 – 16:30

הפסקה

18:00 – 16:45

פנל מסכם :לקחים מפרויקטים של בניה ירוקה וחוסכת אנרגיה בישראל
חברי הפנל :מר מאיר ברקן ,יו"ר ועדת תכנון ובניה ,התאחדות הקבלנים
ד"ר ניצן אייל ,מכון התקנים
מר יהודה אולנדר ,יו"ר העמותה לקידום הבניה הירוקה
גב' ענת אלנר ,אדריכלית ראשית ,שיכון ובינוי יזמות נדל"ן )שיכון עובדים(
מר דורי הרשגל ,מנכ"ל דור -אד ,לשעבר מהל פרויקט הבניין הירוק באינטל
ד"ר עופר אלון ,יועץ לבניה ירוקה
מנחה הפנל :מר יואל ווייל ,מנכ"ל  – M&Sניהול וקיימות בע"מ

בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה )חל"צ(186/

דמי השתתפות בסך  ,₪ 90לחברי מכון האנרגיה ומכון התקנים .₪ 60

טופס הרשמה והתחייבות ליום עיון בנושא:

בנייה ירוקה שיתקיים ב 16.9.09 -
לכבוד
בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
רח' חיים לבנון  ,26ת.ד17081 .
תל -אביב 61170
טלפון03-6414271 :
פקס03-6427033 :

שם פרטי:
שם משפחה:
חברה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
דוא"ל:
אופן התשלום:
ישולם בהמחאה :לפקודת " בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה" ,ת.ד ,17081 .ת" א .61170
בהעברה בנקאית :לחשבון מס'  ,701500/85סניף ) אינשטיין(  ,833 -בנק לאומי.
במזומן .

