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> יום שלישי 6.12.2016
		
15:00 – 14:00

קוקטייל קבלת פנים במלון “אגמים”

		
19:00 – 14:00

ספריית חומרים עשירה ומגוונת במרפסת המלון

ועידת אילת

		
 19:00 – 15:00ההשראה מתחילה מהבית אדריכלים ומעצבים מדברים על עולמות ההשראה
המשתקפים בבנייה הפרטית – צמודי קרקע ודירות
		
15:30 – 15:00

אדריכל פיצו קדם – “בין רעיון לחומר”

		
15:50 – 15:30

מיכאל אזולאי “ -עיצוב ללא לקוח “

		
15:55 – 15:50

רגע טכנולוגי :דודי ניב  -מילסטון – חידושים בעולם הטפטים

		
16:15 – 15:55

אדריכלית דנה אוברזון – “תפירה עילית”

		
16:20 – 16:15

רגע טכנולוגי :דורון בן הרצל  flexijet -מיפוי מבנה באמצעות רחפן

		
16:50 – 16:20

אדריכלית שירלי דן ואדריכל מיקלה סימאונה – “מסע בזמן”

		
17:00 – 16:50

רגע טכנולוגי :שי פרומקיס –  - HPהדמיית תלת ממד ,Out -מציאות מדומה In -

		
18:00 – 17:00

הפסקת קפה

		 19:00 – 18:00

מליאת פתיחה

		
18:10 – 18:00

ערן רולס – יו”ר מרכז הבנייה הישראלי – דברי פתיחה

		
18:15 – 18:10

הצגת ספריית החומרים – מיטל ניניו כגן – NINIO Studio

		
19:00 – 18:15

מחווה מיוחדת לזכרו של אדריכל אולריק פלסנר במעמד בנותיו האדריכלית

					

מיה פלסנר והאדריכלית דניאלה פלסנר

			
19:30

ארוחת ערב

דיאלוגים בין פנים לחוץ ,תרבות ה  outdoorהמתפתחת בישראל

				
21:30

הופעה – אתניקס – מדשאות מלון ספורט

		 פאנל בהנחיית אורלי רובינזון ,מחברת ספרי עיצוב ואדריכלות ,ובהשתתפות:
17:30 – 16:15
אדריכל דני ישראלביץ ,אדריכלית הילה דינאי ישראלביץ ,אדריכלית שרה הלקין ,טניה ושרלי אילוז -
גרדניה תכנון ועיצוב גנים ,שי דוד  -כרכום עיצוב גינות

> יום רביעי 7.12.2016
09:30 – 08:00
19:00 – 09:00

מלון אגמים ,אילת
		
17:50 – 16:15

		 17:45 – 17:30

ההשראה יוצאת לגינה

גיא בר-נס “ – Green Wall Israel -ביופיליה ומימיק דיזיין – לשחק עם הטבע”

ארוחת בוקר

		
17:50 – 17:45

רגע טכנולוגי :בני חנוכה ,ממציא ומפתח  ShutterWallמערכת מיגון סמויה

ספריית חומרים עשירה ומגוונת במרפסת המלון

		 18:30 – 17:50

הפסקת קפה

		 ההשראה יוצאת מהבית
12:20 – 09:30
עיצוב לקהל משתמשים רחב – עיצוב מלונות ,אירועים ,חללים מסחריים וסביבות עבודה
09:50 – 09:30

6-8.12.2016

אדריכל מיכי סתר – “סביבות עבודה מעוררות השראה”

 		 10:10 – 09:50אדריכל יואב מסר“ -עולם חדש עולם ישן  -הבסיס התרבותי לתכנון אדריכלי עכשווי”
		
10:20 – 10:10

רגע טכנולוגי :כוכב אלומיניום – אדריכל הושע קרופ – “מחוץ לקופסא”

		
12:00 – 10:20

פאנל הוספיטלטי :סיפורים מהלובי וטעימות מהמטבח –

		 אופנה .אדריכלות .עיצוב .משפחה  -צפרא פרלמוטר ,מעצבת ויזמת ,בשיחת סלון
19:00 – 18:30
עם האדריכליתדנה אוברזון ומעצב האופנה גדעון אוברזון
				
19:30
				
21:30

ארוחת ערב
הופעה – עברי לידר מארח את ברי סחרוף  -מדשאות מלון ספורט

> יום חמישי 8.12.16

בהנחיית נועם גפני – VP of Berko & Associates Hospitality Group

		 08:15 – 07:00

סדנת יוגה

ובהשתתפות:

09:30 – 08:00

ארוחת בוקר

המעצב מיכאל אזולאי – “סיפורים מהלובי ,עיצוב חווית אירוח במלונות בוטיק”

09:45 – 09:30
הלקוח”

אדריכלית יולי בן דוד – “של מי הבית הזה ,לעזאזל? בין רצון האדריכל לחלום

אדריכל אלון ברנוביץ והמעצבת אירנה קרוננברג– W AMSTERDAM
אדריכל גד הלפרין – “חללי הסעדה במתחם המלונאי”
אדריכלית לאה מלר – “כשאטלס פוגש את רוטשילד”
		
12:20 – 12:00

דרור גולן .שומע [חושב] עושה – “להיפך”

		 החומרים שמהם עשויה ההשראה -
13:30 – 12:20
על חומרים בבסיס היצירה ועל אתגרים במהלכה ,על עיצוב ישראלי בזכות ולא בחסד ,על פיתוח
קולקציות ושפה אישית ועל קשרי מעצבים-אדריכלים
פאנל מעצבים בהנחיית יוסי גולדברג ,בעל מותג העיצוב “אלמנטו” ,ובהשתתפות המעצבים מיקה בר,
מיי קאהן ,דור כרמון ושחר פלג
		
13:35 – 13:30

רגע טכנולוגי :אלומטל Andrea Giachero – Alsistem Italy -

		 15:00 – 13:35

ארוחת צהריים

		
16:30 – 15:00

ההשראה היא של כוווולם –

תכנון ועיצוב על רקע פריחתן של הכלכלה השיתופית ושל הרשתות החברתיות
חללי עבודה שיתופיים ,עיצוב בר השגה ,מיזם אופנה שיתופי
		
15:10 – 15:00

אורלי רובינזון – “עיצוב בר השגה – מגמה בתאוצה עולמית”

		 15:30 – 15:10

אדריכלית רות פקר – “בין הרב קוק לרב גוגל  -פרשנות בת זמננו למדורת השבט בדובנוב ”7

		
15:50 – 15:30

צפרא פרלמוטר – “המחשוף הקולקטיבי – חכמת ההמונות”

		
16:10 – 15:50

מירי בלבול – “קומה רביעית בלי חלון”

		
16:15 – 16:10

רגע טכנולוגי :אדיר לוי – אקרשטיין – לחשוב אחרת על חיפויים

10:00 – 09:45

אדריכלית זהר בן-יוסף – “הבית הבריא – ”Well Building

10:15 – 10:00

המעצבת אורית מזוריק – “חוויה עיצובית ואמנותית במרחב הציבורי”

		 10:30 – 10:15

Golran Rugs and Carpets, Milan Elia Golran

נעילת הוועידה – ההשראה עולה על מטוס...
		 אדריכל ופרופסור חיים דותן – “גשר לשינוי”  -מגשר הזכוכית החדשני לנס הכלכלי
11:00 – 10:30
בדז’אנג-ג’יה-ג’יה ,סין.

> פעילויות פנאי
> ספריית חומרים עשירה ומגוונת במרפסת המלון

> הגרלת smart tv.65

יום שלישי 19:00 – 14:00 6.12
יום רביעי 19:00 – 09:00 7.12

יום רביעי  7.12בשעה 19:30
מתחם  TEKAשבמרפסת המלון

> סדנאות יוגה ומדיטציה – רחבת הבריכה (דק עליון)

> טיהור הגוף בחבית סאונה טיפולית
בחסות TEKA

		 סדנת יוגה
יום רביעי 08:15 – 07:00 7.12
יום רביעי  		 17:15 – 16:00 7.12סדנת מדיטציה
יום חמישי  08:15 – 07:00 8.12סדנת יוגה
> מתחם – Dekel Master Relax
טעימות מסאז’ ומניקור
תאום תור אצל פקידת הרישום במתחם הבריכה
יום שלישי 19:00 – 15:00 6.12
יום רביעי 19:00 – 10:00 7.12

תאום תור אצל פקידת הרישום
במתחם הבריכה
יום שלישי 19:00 – 14:00 6.12
יום רביעי 19:00 – 10:00 7.12

