
info@baitvenoy.co.il  |  1-800-31-31-00  |  www.arcexhibitions.com | www.baitvenoy.co.il

הנדון: כנס בינלאומי בנושא בנייה ירוקה - נובמבר 2010

אדריכלים יקרים שלום רב,

ב-30 בנובמבר 2010 תקיים חברת “בית ונוי”, בשיתוף עם המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, כנס בנושא “בנייה ירוקה - טכנולוגיות, 
שיטות, יישומים”.

והוא מיועד לאדריכלים, מעצבי פנים, מנהלי פרויקטים  וקונגרסים, קריית שדה התעופה,  ייערך ב”Avenue“, מרכז אירועים  הכנס 
ויזמים, מנהלי רכש ולוגיסטיקה, תעשיינים וקבלנים. הכנס והתערוכה יתקיימו מהשעה 08:30-17:00, ולאחריהם ייערכו במקום קוקטייל 

ומפגשים עסקיים. 

הכנס ידון בגישות חדשות בבנייה, תוך מתן דגש על תקני בנייה סביבתיים בארץ ובעולם, וחשיבות תרומתם לשיפור איכות המרחב 
בסביבת הפרויקט, כמו גם איכות חייו של הפרט. במסגרת זו יוצגו במהלכו פרויקטים וטכנולוגיות ירוקות מהעולם והוא ילווה בתערוכה 

בה ייטלו חלק חברות שפעילותן רלוונטית לנושא. 
לצד ההרצאות והצגת פרויקטים מהעולם, אנו מעוניינים לסקור ולהציג פרויקטים “ירוקים” שתוכננו בארץ ע”י משרדי אדריכלים מקומיים, 
ולצורך הכנת הסקירה אנו אוספים חומרים רלוונטיים )פרויקטים חדשים שתוכננו בתחום זה( - במידה ויש בידכם כאלה נשמח אם 

תפנו אלינו.
פרויקטים שיישלחו אלינו יועברו לועדת ההיגוי של הכנס, ואלה שייבחרו על ידה יוצגו במסגרתו וישולבו בחוברת שתוקדש לנושא. בנוסף, 

כל הפרויקטים, ובכלל זה כאלה שלא ייבחרו לסקירה, ישולבו באתר המגזין.
בפנייתכם אנא שלחו 4-5 תמונות איכותיות המייצגות את הפרויקט + ציון מהותו ותיאור קצר. 

לנוחותכם מצורפות הנחיות באשר למידע הנדרש. 
 baitvenoy@spotnik.co.il - כתובת דוא”ל לפניות ולשליחת החומרים

לוחות זמנים: יש לשלוח את החומרים לא יאוחר מתאריך 20.9.2010
וועדת ההיגוי תתכנס - ב-15.10.2010

הנחיות להעברת חומרים
• שם האדריכל/משרד המתכנן )בעברית ובאנגלית(, 

• כתובת, כתובת דוא”ל, שם הפרויקט, מהותו )סוג( ומיקומו בארץ.  
• על הטקסט המתייחס לפרויקט לכלול פירוט של הממד הירוק ששולב בתכנון, ובתוך כך התייחסות לפרוגראמה, לתנאי חלל/שטח, 

לקונספט רעיוני, לשימושי חומרים, לאלמנטים ופתרונות מיוחדים ששולבו בתכנון וכיו”ב.  

בברכה ובתקווה לשיתוף פעולה פורה, 
חברת “בית ונוי” 
1800-31-31-00

info@baitvenoy.co.il

חברת “בית ונוי” פועלת בתחום העיצוב, הבנייה והאדריכלות מזה 16 שנה. 
לחברה מספר ערוצי פעילות, וביניהם הוצאה לאור של מגזין “בית ונוי” - המגזין המוביל בתחום העיצוב והאדריכלות, והפקת כנסים 

בינלאומיים המיועדים לקהל האדריכלים, המעצבים, היזמים והקבלנים בישראל.
כמגזין מוביל ומשפיע על תחום האדריכלות, העיצוב הבנייה בארץ, אנחנו רואים חובה עליונה, חברתית ומוסרית, להביא למודעות את 

חשיבות השמירה על איכות הסביבה בה אנו חיים ואת שיפור חיי הפרט בקהילה. 


