ימים אחרונים להרשמה www.fiafestival.co.il

פסטיבל אדריכלות ישראלית
 13– 12ביוני ,גני התערוכה ,תל אביב

לו"ז ותוכן הועידה
יום ד׳  13יוני 2018

יום ג׳  12יוני 2018
אולם 1

2018

ISRAEL
ASSOCIATION
OF UNITED
ARCHITECTS

אדריכלות יוצרת מציאות

אולם 1

 09:30 - 09:00רישום והתכנסות

 09:30 - 09:00רישום והתכנסות

 09:45 - 09:30ברכות אדר' דוד קנפו יו"ר עמותת האדריכלים
אדר' דביר דייטש יו"ר פסטיבל אדריכלות ישראלית

 09:40 - 09:30ברכות אהוד נוף יו"ר לשכת המהנדסים והאדריכלים

 10:00 - 09:45זאב ביילסקי ראש מטה הדיור הלאומי

Arch. Massimiliano Fuksas 10:40 - 10:00
Head of Studio Fuksas
 11:45 - 10:40עתיד בר קיימא Future Green /
יו"ר המושב :הילה בייניש מנכ"לית המועצה לבנייה ירוקה
אדר' הגר צור סטודיו צורא
אדר' חן שליטא מנכ"ל אלפא פרויקטים ירוקים בע"מ
אדר' רוני דניאל המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
אדר׳ דן זוהר Haugen/Zohar Arch.
אדר' אריה קוץ ניר-קוץ אדריכלים וגיא בר-נס מנכ״ל קבוצת ורטיקל פילד
 12:35 - 11:45מגה פרויקטים בראייה ארצית
יו"ר המושב :אדר' עמי שנער אמיר מן עמי שנער אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
איתמר בן מאיר מנכ"ל חברת נתיבי איילון
תא"ל אורלי שטרן מ"מ וסגן לראש אגף הנדסה ובינוי במשרד הביטחון
פרופ' אדר' שמאי אסיף הפקולטה לארכ׳ ובינוי ערים בטכניון ,גוטמן-אסיף אדר׳
 12:45 - 12:35דלית זילבר ר' מינהל התכנון
 13:00 - 12:45כשטרנד פוגש חומר ארז קורצמן ,מבעלי בלורן

Mr. Paul Finch 13:35 - 13:00
Program Director WAF & Editorial director
Architectural Review and Architects’ Journal
 13:50 - 13:35מגמת האורבניזציה והשפעתה על פתרונות אקלים איתי מרמרי ,מנהל שיווק תדיראן

 14:20 - 13:50רון ארד ואבנר ישר בריאיון מיוחד
 15:30 - 14:30התחדשות עירונית  -בין כלכלה וקהילה
יו"ר המושב :אדר' תגית כלימור קנפו כלימור אדריכלים
פרופ' אדר' אירית צרף נתניהו ר' המחלקה לאדריכלות ,המרכז האקדמי לעיצוב ויצו חיפה
אדר' דניאלה פוסק יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה ,מחוז תל-אביב
ד"ר אדר' אלס ורבקל דרמן ורבקל אדריכלות ,ר' תואר השני בעיצוב אורבני ,בצלאל.
15:30

Arch. Susana Erpestad
Principal at HDR Architecture Inc.

אולם 2
 12:00 - 10:45שכנים  -אדריכלות במזרח התיכון
יו"ר המושב :ד"ר עדנה לנגנטל
Prof. Güldehan Atay Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey
Prof. Georgios Artopoulos The Cyprus Institute
פרופ׳ ראסם חמאיסי החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה ,אונ׳ חיפה
 12:45 - 12:00עיצוב פנים :מעצבים תרבות  -מגורים
יו"ר המושב :נורית קורקט מעצבת פנים ,יו"ר אגודת מעצבי הפנים בישראל IID
אדר' אושיר אסבן
חני ואמיר חזק סטודיו חזק ,מעצבי פנים
אדר' דנה וישקין
טל גולדשמיט-פיש מעצבת פנים
ניצן הורוביץ מעצב פנים
 17:15 - 16:00אדריכלות נוף :מרחב מחבר – דרך הטבע למרחב הבנוי
יו"ר המושב :ד"ר בני שדמי אדר' נוף ,מייסד ובעלים" ,מקום" אדריכלות נוף
איז'י (יצחק) בלנק יו"ר האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף
אדר' אילון ברנהרד מחוז ירושלים משרד הבינוי והשיכון
דר' גיל הר-גיל אדריכל נוף
אדר׳ נוף טלי וקסלר מייסדת משרד נחלת הכלל
אדר׳ רויטל שושני אדריכלית נוף

 16:00סיור בתערוכה והתכנסות לטקס פרסים
17:30

FESTIVAL
OF ISRAELI
ARCHITECTURE

טקס אות האדריכלות 2018

 09:50 - 09:40יואב גלנט שר הבינוי והשיכון
 10:10 - 09:50אתגר העירוניות בערים הגדולות בישראל עו"ד איתן אטיה מנכ"ל פורום ה15 -
 10:50 - 10:10בין איכות ליזמות
יו"ר המושב :אדר' אבישי קימלדורף אדריכל ראשי וסמנכ"ל תכנון שיכון ובינוי נדל"ן
מראיין :גיא נרדי כתב לענייני תכנון ,גלובס
פאנל משתתפים :דני מריאן יו"ר איגוד המהנדסים לבניה ולתשתיות
ישראל דוד סגן יו"ר מכון התקנים ומנכ"ל דוד מהנדסים בע"מ
אדר' דרור גרשון מייסד עמותת מרחב התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל
דורי שביב מהנדס ,שביב מהנדסים
אורנה רביב מהנדסת ,סגנית בכירה לר׳ אגף ההנדסה והבינוי ,משרד הביטחון.

Arch. Stefan Behnisch 11:30 - 10:50
Founding Partner of Behnisch Architekten
 12:15 - 11:30מרחבי העבודה בעידן החדש
יו"ר המושב :אדר' דביר דייטש יו"ר פסטיבל אדריכלות ישראלית
גד הלפרין מעצב ובעל משרד סטודיו גד
אדר' מורן בן חור סטודיו BA
אדר' תמר פוזיס
Dr. Mario Cunial President Artile Roof 12:30 - 12:15
 13:15 - 12:30העיר של המחר – הרצאות אדריכלי ערים
יו"ר המושב :אדר' דוד גלור
אדר' אביעד מור אדריכל העיר חולון
אדר' חיים מלמן אדריכל העיר רמת השרון ור' אגף תכנון
אדר' טל אשכנזי אדריכלית העיר גבעת שמואל ומנהלת מחלקת תכנון
אדר' ליטל שלף-דורי אדריכלית העיר חדרה
אדר' מיכל מאיר אדריכלית העיר לוד
אדר' שי אללוף אדריכל העיר עכו
אחמד ג׳בארין מהנדס העיר נצרת
 13:30 - 13:15עידן הזכוכית  -עבר ועתיד רינה שקור סמנכ"לית שווק ופיתוח עסקי ,פניציה

Mrs. Borina Andrieu 14:10 - 13:30
Managing Director at Wilmotte & Associés
 14:25 - 14:10אדריכלות בינ״ל בישראל  -משרטוט למציאות ברק אופנהיים ,סמנכ״ל שיווק ,אלום עשת
 14:55 - 14:25המרחב הציבורי בעיר המחר
יו"ר המושב :אדר' מיכל קימל אשכולות
סיגל ברניר
אדר' גנית מייזליץ כסיף מייזליץ כסיף אדריכלים
 15:35 - 15:00קו הרקיע
יו"ר המושב :אבנר אקרמן יו"ר איגוד מהנדסי ערים ,מהנדס העיר נתניה
אדר' משה צור בונה ערים
אדר' קיקה ברא"ז
אדר' גיל שנהב יו״ר הפורום הישראלי CTBUH
אדר' יוסי סיון
Arch. Leon Rost Partner at Bjarke Ingels Group (BIG) 16:15 - 15:35
אולם 2
 10:40 - 10:00מלונאות – מעצבים תרבות אירוח
יו"ר המושב :לימור שטרית אזולאי מעצבת פנים
אבי זק
הילה מאיר
ירון טל
 12:30 - 11:45מהנדסים חדשנות
יו"ר המושב :אדר' דורון אבקסיס מנכ"ל קבוצת דגש ניהול פרויקטים
ענת ברשקובסקי מנהלת מחלקת תכנון ורישוי סולל בונה
שירה שובל מנהלת ספרית החומרים ,מוזיאון העיצוב חולון
 14:35 - 14:00דור ה  Y -באדריכלות הישראלית  -אדריכלות צעירה פורצת דרך
אדריכל פרח פרח
שחר לולב
דרור סולר
רונה לוטן

אגודת מעצבי הפנים
בישראל
Israeli Association of Interior Designers

*התכנית נתונה לשינויים

הפקה:

