
 מושבים בחלוקה לזמנים
 9:00-10:30 מושבי בוקר

 המרחב הציבורי המתחדש

  

 יו"ר עלי פורטי-המהות העירונית .1

 1אולם סופי מוסקוביץ 

 ומקיימת ליצרנית שכונה להפיכת אסטרטגים כיםמהל הובלת טל פרי

 שווקים כמובילי המהות העירונית אלי שטרן

 כאיזורי גבולשווקי תל אביב  ענת ברלוביץ'

 ונגיש לכולם  walkable, bikableמרחב ציבורי פעיל  אייל סנטו
 

 

 

 גלור דודי חדש ומתחדש: רוח המקום בתהליך ההתחדשות    יו"ר   .2

  1מעוף חדר 

מאיר אלואיל, עדו אלונים, חמוטל 
 גורביץ'  ויעל נידם

 היהפוך פרבר את עירו? התחדשות שכונת נאות אפקה א'

חדש ומתחדש: התפתחות עירונית  -אתגר העירוניות ברמת השרון  ועידו שניצרעדן בר  
 אינטנסיבית לצד שמירה על הרקמה הקיימת, הזהות המקומית ורוח המקום

 התחדשות עירונית רובע ו' אשדוד ערן מבל

פינסלי וטוני -עידן פורת, דלית שך
 און-בר

לאיתור מלאי הדיור פיתוח מערך כלים ושיטות  -הפרויקט הישראלי החדש 
 אשר נבנה בשנות המדינה המוקדמות

 

 

 ברכה אורעירוניות בישראל: מבט ביקורתי והיסטורי    יו"  .3

 2מעוף חדר 

דרור גרשון, מורין שטרן, אלון כהני 
 , נורית אלפסי, ואמיתי שלזניק

 המשמעות החברתית של הקמת שכונות חדשות בפאתי הערים

 מחוספסת, עירוניות חסרה: שורשיה החסרים של העיר הישראלית עירוניות נועה הייזלר רובין

סביבה עירונית מחוספסת: תוכניותיו של המתכנן אריאל כהנא כראי לבחינת  שירה וילקוף
 אלטרנטיביות היסטוריות

תכנון שכונות ענק ללא פתרונות תחבורה ציבורית: תכניות הותמ"ל כמקרה  דרור בוימל
 בוחן

 פעילות הוועדה הארצית לתכנון ולבניה למתחמים מועדפים לדיור )הותמ"ל(. איתמר בן דוד ואסף זנזורי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יו"ר גידי ברסלר  א' טבע במרחב העירוני  .4



 מיצג קטן -אולם

 קרוב רחוק –נחל במרחב עירוני   צעירה מרואני

 למרקם העירוני המחוספסשילוב הטבע העירוני  -אקולוגיית האתר  רועה-גליה חנוך

 שיקום ושחזור בתי גידול מופרים בעיר -טבע בסביבה עירונית  ליאב שלם

 חקלאות עירונית בישראל, מדיניות תכנון וניהול משאב השטח העירוני הפתוח טל אלון מוזס ואפרת אייזנברג

דניאל זמלר,  דורי כץ, נעם בן 
 משה  ודוד מנינגר

סקר בתי גידול  -תחלואת "לשמניה טרופיקה"שפני סלע כגורמי התפרצות 
 מזרח ירושלים-בשולי שכונות בצפון

 

 

 

 

 יו"ר חנה מורן   בראי התכנון התחדשות עירונית     .5

 מוסקוביץ קטןאולם סופי 

 כיצד משלבים פרויקטים זמניים בתהליך התכנון העירוני –בינתיים  אבי ליזר

דוד גוגנהיים, איתן רונאל, שלי 
 ודרורית לויגוגנהיים 

 התחדשות עירונית בתכנית המתאר החדשה למגדל העמק

 תקוות גדולות ואתגרים תכנוניים–שינוי ייעוד מבסיס צבאי לשכונת מגורים  רוני בריל

מידע מהעבר עם הפנים  –ביצוע סקר היסטורי לאיתור פוטנציאל זיהום קרקע  מיכל שכטר ורפי מנדלבאום
 לעתיד

 

 

 יו"ר תמי גבריאלי – מחוספסת בסביבהיצירת ודאות  -תכנון  כלי .6

     תאטרון קרוב

 יבה עירונית מחוספסתבהתכנון האסטרטגי ככלי תכנון בס ותמי גבריאלי גידו סגל

 כלי תכנון  חדש בסביבה עירונית מחוספסת  -נספח הישום  דני קידר

 ן של חוסר ודאות תכנוניתהכנת פרוגרמה לצורכי ציבור בעיד עודד קוטוק ויואב דן

 המסע לעבר תכנון מבוסס עובדות יואב לרמן

 מודיעין כמקרה בוחן  -ייעול ניצול הקרקע בתכנון אסף זנזורי    

 

 

 

 יו"ר אבישי קימלדורף התחדשות במבחן הכלכלי .7

  5300חדר 

 הנתיב הנכון להתחדשות כלכלית של מרכזי הערים רינה דגני

 בראי היזם -התחדשות עירונית  אבישי קימלדורף

 –שכחו אותי בבית  דויד סוקט
 הדרת או האדרת היוזמה הפרטית במשבר הדיור ?

 היא כלי להתחדשות עירונית? 38האם תמ"א  ערן פייטלסון

 

 

 

 

 

 

 

 יו"ר רונן סגל איך לנוע בעיר מצטופפת א'  .8

   התיאטרון היידי -אולם 



 לוגיסטי במרחב העירוניניהול  רביבו ומיכל טאוסיג-עלמא צור

 חשיבות הגריד העירוני לתכנון -איך לנוע בעיר מצטופפת רינה מגן

 כלים תכנוניים ומשפטיים ליצירת תשתית לחניות אופניים מיטל להבי

 איך לנוע בעיר מצטופפת רענן חסידוף

 פרוייקט האופניים בתל אביב יפו: האתגר הבא או תקרת הזכוכית? דניאל בראון

 

 

 יו"ר מרב אהרון דתיות וחרדיות בעירוניות הישראלית  .9

    5407חדר 

מבתי תפילה למאחזים עירוניים: בתי כנסת ומקומה של הדת במרחב האורבני  מוריאל רם ומירב אהרון גוטמן
 הישראלי

 דת והבניית המרחב העירוני אדם שנער  
 

 נתיתעבודת המקום בעיר צפת: בין מרכז דתי לפריפריה מדי נגה שני

מגמות ושינויים, היבטים מרחביים של נושא  –הערים החרדיות החדשות  לי כהנר
 הצרכנות, התעסוקה והקהילה

 

 

 אורן יפתחאל יו"ר  אזור התחנה המרכזית  .10

    במת מיצג

 אתגרים והזדמנויות -פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים בנווה שאנן  עידן עמית ועברי באומגרטן

 פלורנטין היא מעוז ה'חיספוס' האחרון של תל אביבהאם  גיא שחר

 לא שימושי עד מיותר רועי פביאן

 אקופונקטורה עירונית: מתחמי מפתח בשכונת נווה שאנן בתל אביב רם איזנברג

 המרכזית לתחנה אפשריים עתידים רוברט אונגר

 

 יו"ר דניאל מורגנשטיין  התערבות נקודתית מחוללת שינוי  .11

    גלריה

Nir Sivan Sculping Architecture 

אורנה סירקיס בן ציוני  ו בארי בן 
 שלום

 הוד להדר תכנית אב להתערבות נופית במתחם הדר מערב, חיפה

 מרכז לרמות –התערבות נקודתית מחוללת שינוי  אמיר אלכופר

 פרויקטים מידיים במרחב הציבורי -סיפתח בנהיחוי ל

 

 

 שחר סולר עירוניות: מתכנון לביצוע יו"ר .12

 3מעוף 

 עקרונות לעירוניות -המדריך לתכנון סביבתי שחר סולר

 1995-2014תבנית הבניה למגורים בישראל  ניר לוטן

 כלי מדידה לשכונות מקיימות אסתי כהן ליס

 

 

 

 

 14:15-15:30 מושבי הצהרים



 יו"ר יובל קרפלוס  מרחב ציבורי, חוויה פרטית  .1

 1אולם סופי מוסקוביץ 

 תוכנית חידוש כפר הורדים בירושלים -הגן הנעלם  המרמן סולריעל 

 גינת הקוצים: מורכבות התכנון דרך סיפור על מקום ירון צלניק

 ציבורי-עיצוב מרחב הסמי קובי יסקי ומיכל זיבלינגר

 פרקטיקות פרטיות במרחב הציבורי: מקום להנקה תמי סתיו

 

 

 יו"ר  גיל שנהב   ?אתגר, בעיה או פתרון -בניה לגובה .2

 תאטרון קרוב

 גורדי שחקים בעולם גיל שנהב

 בניה לגובה: כורח המציאות? דודי גלור,  טל אדלר וטלי ארז

שינויים ברגולציה של בנייה לגובה בערים "סוררות": פאריס, וושינגטון  יגאל צ'רני וגלעד רוזן
 וירושלים

 

 

 יו"ר אמילי סילברמן עירוניות ודיור בראי התכנון  .3

 קטן סופי מוסקוביץ 

 אינטנסיביות תהליכי עיור מחודש בישראל אמנון פרנקל ונדב פלטין

 תכנית אסטרטגית לדיור דורון דרוקמן

 זה לא רק "סיפור" -דירה להשכיר  ענת צור

 מה קורה בינתיים  במחוז תל אביב בתכניות נעמי אנג'ל

 

 

 יו"ר נורית אלפסי פרטית, יזמה ציבוריתהתנעת תהליכי חידוש: יזמה  .4

 5300חדר 

כעסקה  38"אתה רוצה למקסם את הרווח הכלכלי שלך. מה עם שלי?" תמ"א  נעה פראוור
 תכנונית

יניב דיין,  יואב וינברג, דניאלה פז 
 ארז

 דיור להשכרה על קרקעות בבעלות עירונית

 ותעירוניות על פי מדדי כלכלי דניאלה פז ארז, גלעד לוקר

 תכנון חברתי במבחן: כיצד לתכנן בשדה דב את הדיור החברתי של מחר אורי אטינגר

 

 ליאת איזקוב מתנהלת עיר צפופה? איך  .5

    2מעוף  חדר

 פיילוט ציפוף עירוני בשכונה הררית -שילוביות מוגברת  יעל סופר

 המגוריםתכנון אינטגרטיבי: ריענון צורות הבינוי לציפוף  שיטרית-ליאת איזקוב בן

תחביר המרחב: שיטה אנליטית לניתוח וחיזוי התפקוד של המרחב  יונתן לבנדיגר
 המטרופוליני

 

 

 

 

 יו"ר אבי דגני דיור ושכונתיות של אוכלוסיות חרדים  .6

   5407חדר 



סל פתרונות" דיור לאוכלוסייה החרדית חלופות גיאוגרפיות בתכנית אב  מתוקי ודניאלה פז ארז-גל רגב
  2016-2035 לאוכלוסייה החרדיתאסטרטגית 

 

מנחם פרויליך, לי כהנר  וחיים 
 זיכרמן

תכנית אב  -בין דיור "חרדי" לדיור "כללי": השפעות, ביקושים ותכנון מותאם 
 2016-2035אסטרטגית לדיור לאוכלוסייה החרדית 

 

שרון מרק, נורית אלפסי ויצחק 
 אומר

-רדים ועולים במרחב עירוני רבמודעות סביבתית בקרב ח -"אז אצלנו גן עדן" 
 המקרה של אשדוד -תרבותי 

 

 התערבות נקודתית מחוללת שינוי

 יו"ר כרמית פינץ תיירות מחוללת שינוי  .7

    גלריה -אולם

 תיירות כאמצעי לשיקום מרכזי ערים: המקרה הישראלי נעם שובל

 10בהדגמה על  גוש פיתוח תיירות והשפעתו על ערכי הנדל"ן בעכו -עכו   כמי זריהן הלר

 עירוניות והשפעתה על התיירות עלוית פרוינד

 פיתוח תיירותי בעיר כמנוף לאיכות חיים ירון ארגז

 

 מושב בארגון פורום מתכנני ערים צעירים -צעירים במערכת התכנון הישראלית  .8
 ברזידה-יו"רים: ינון גבע ויעל זילברשטיין

 

 התאטרון היידי

 תבאקדמיה? הפער בין לימודי התכנון לעבודה המעשי מה לא למדתי ניסן אלמוג

 סקר השכר הגדול של פורום מתכננים צעירים דניה וקנין ועתליה רזניק

 עובדי כתף אל כתף במינהל התכנון ניר שחר

 אסף זמיר
 דקלה פרסיקו

 ענת הורוביץ הראל
 כהן-סיון שריר

 

  צעירים במערכת - The young professionals פאנל:
 ההחלטות התכנונית בישראל קבלת

 

 

 ירושלים של מטה: תפיסה אלטרנטיבית לקידום עירוניות .9

 במת מיצג קטן

 תפיסה אלטרנטיבית לקידום עירוניות -ירושלים של מטה  יערה רוזנר
- PLACE MAKING: JERUSALEM   תושבים ואנשי מקצוע עושים מקומות

 בעיר

בארץ  –ביצירת המרחב העירוני ותפקודו ומקומו   PLACE MAKING- ( נר -הילה בר
 ובעולם

הזדמנות  –שיתוף פעולה בין מתכנן קהילתי ועובד קהילתי בכל שכונה   רועי לביא
 למעורבות יצירתית ולא לעומתית. הצגת מודל עירוני מתפקד על כל מורכבותו

 תרבות ואמנות כמחוללות שינוי במרחב הציבורי עידו לויט  

מקומו של המתכנן ביחס להיווצרות העיר ומקומה של העיריה כגוף  –סיכום  מנור-יערה רוזנר
  .מקומיים במרחב הציבורי-מאפשר ותומך ביחס לתהליכים אזרחיים

 

 

 

 מרצה אורח .10



 מערכות שילוב כדי תוך: ירודים היסטוריים עירוניים מרקמים התחדשות -Manuel Paulo Teixeira אורח מרצה
 פורטוגל, פורטו העיר, עולם מורשת אתר של הדוגמא - מודרניות ותנועה תשתית

 

 

 יו"ר מוטי קפלן 1תמ"א  .11

 5300חדר 

  מוטי קפלן

  שחר סולר

  ערן אתינגר

  רקפת ביבי

 

 

 15:30-17:00 מושבי אחר הצהרים

 יו"ר רני מנדלבאום -במרחב הציבורי ןנגישות ושווי  .1

 5300 -אולם

תכנוני בעיר הישראלית: לקראת מרחב ציבורי ידידותי  הטרוגניות כאתגר חנה מורן ואלס ורבקל
 ופלורליסטי

 במרחבי המחאה תמיר קהילה

 

 

 יו"ר עדנה לרמן    בחינת פרוייקטי התחדשות במרחב הציבורי  .2

 1אולם סופי מוסקוביץ 

( כמרחב ציבורי מתחדש:  כיצד שיקולים של צדק waterfrontsקו המים ) נופר אבני
 בעיצובו? חברתי משחקים תפקיד

 מסמך מדיניות לפיתוח נמל יפו זאב טמקין

מעורק תנועה למרכז מטרופולין תל אביב, תכנית אב לקירוי  –חזון האיילון  עדנה לרמן
 מרחב האיילון

שלומי זאבי, יאיר אביגדור, רונן 
 כנורי, וניר שרעבי

 מעורק תנועה לרחוב עירוני, שידרת הקריה בתל אביב

 

 

 יו"ר ערן פייטלסון  עירוניות מחוספסת ומתחדשת בראי התיאורייה  .3

   אטרון היידיהת

Olivier Legrand Urban Renewal in the Last European Divided City 

 לקראת תיאוריה חדשה? -תכנון 'מחוספס' מהדרום  אורן יפתחאל

Mor Shilon Planning a Global Urban Network:  The Case of Ben Gurion 
International Airport 

 חמי שיף
 

ליבראלי: התחדשות עירונית והבניית זהויות -שימור וארכיאולוגיה בעידן הניאו
 מתחם השעון ביפו כמקרה מבחן. -
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    תאטרון קרוב

מדיניות מרחבית למימי החופין ולמים הכלכליים של  -תכנית ימית לישראל  פורתשמאי אסיף ועידן 
 ישראל בים התיכון

הקילומטר הראשון מחוץ לעיר הוא "השדה": טבע קרוב לבית, תחושת מקום  גלעד רונן ויצחק שנל
 יפו-ולימינליות בנופים פתוחים צמודי דופן לעיר תל אביב

 נס ציונה-רחובות צפון אזור נופש מטרופוליני אסף שקד

 נדב שדה ואליהו שטרן
 

 המהות והתפישה של נופים אסוציאטיביים
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    מיצג קטן

מיה צונץ, אמנון פרנקל  ואסף 
 שוורץ

 הקשר בין איכות חיים לעושר מינים בעיר: מקרה בוחן גינות ציבוריות בנתניה

פרויקטי התחדשות בניינים על מסת הצמחיה בעיר בהדגמה על תל השפעת  יונתן חבצלת
 אביב

 העיר מטבע  הדברים אלי דרמן  ואלס ורבקל

 העיר מקיימת יער בין צדק חברתי לשימור טבע? זהר צפון
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 1מעוף חדר 

 לערכיםעירוניות ורטיקלית' בין מציאות  תגית כלימור

 מבני ציבור רב שכבתיים -האם? היכן? כמה?  -עולים לגובה  נעמה מליס

 תחזוקת מבני מגורים רבי קומות חגי טולדנו ודניאלה פז ארז
 האם? היכן? כמה? איך? ולהיכן נעלם התכנון העירוני –עולים לגובה  רות פרידמן, וצחק בלאס 
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    2מעוף  -אולם

 איך לנוע בעיר מצטופפת -תחבורה בת קיימא חיים ליברמן

 חשיבה מחדש על הערך ארוך הטווח של תשתיות תחבורה משה גבעוני ואנתוני פרל

 בחזרה למקורות: הליכה ברגל, דיווש באופניים דניאל מורגנשטרן

 איך לנוע בעיר מצטופפת: זכויות הדרך מיכל ריזל

 : הילכו השניים יחדיו?TOD-הרכבת הקלה בגוש דן ו אסף יקואל

 

 ק

 יו"ר רינה דגני -עיר לתושביה: העיר בעיני התושבים 

 5407חדר 

מרחביים בין סטודנטים -סטודנטיפיקציה ביישובי פריפריה: יחסים חברתיים חן נאור, נעמי כרמון ויוסף ג'בארין
  לבין קהילות מקומיות

 אלון הרשקוביץ, עודד פפרמן
 ואורית נבו

הליך שיתוף הציבור בתכנון  –דברים שיכולים לצמוח במקום המחוספס ביותר 
 לב השכונה בשכונת גני אביב לוד

 כשאסטרטגיה פוגשת מקום" התחדשות מגורים עירוניים בראי התושבים" נאוה קיינר פרסוב

דיניות ייעודית לבריאות שוויון בנגישות ל"חדרי כושר בשטח פתוח": האם מ-אי אורטל קרן וערן רזין
 עירונית היא הכרחית?

 



 נילי שחורירב תרבותיות והעיור בחברה הערבית    יו"ר    .8

 לריהג -אולם

 תרבותיות בעיר מעורבת מתהווה.-תזוזה עירונית בלתי רצונית: רב דנה שבח

מיכאל סופר, נועמאן גנאים וג'לאל 
 גנאים

 המתעייר: אזור המשולש כחקר מקרהתמורות בשימושי קרקע ביישוב הערבי 

 השתלבות המעמד הבינוני הערבי במטרופולינים של תל אביב וחיפה פהימה עבאס

 ממדית בעיר התחתית בחיפה-התחדשות עירונית רב אריה-רונן בן
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 במת מיצג

 "האנושי המימד" // שאנן נווה : סדנא נעם בר לוי , אסף פרנסס
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 מליאה

 " וכלי תכנון מתקדמיםBig Dataמעירוניות מחוספסת ל"עיר חכמה": יישומי " אבי דגני

 המקום של טכנולוגיה דיגיטלית בתכנון ויצירת העיר איל פדר ועידו עברי

 כונה, את השכונה ומהשכונהללמוד בש –מקום -מבוסס-'מיפוי סגול' וחינוך ארנון בן ישראל

 חשיבה מושגית יצירתית כנקודת פתיחה לתכנון התחדשות עירונית אלון שיקאר ורענן כספי

שימוש בפייסבוק  לקידום תיווך נדל"ן בנהריה  התערבות נקודתית מחוללת   עפרה כהן ומירי גלברט
 שינוי
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 סופי מרקוביץ קטן

 

 התחדשות עירונית: האסטרטגיה האורגנית נעמי כרמון

   

 מעורבות תושבים בתהליכי התחדשות עירונית: מודלים אפשריים סבסטיאן וולרשטיין

עירונית בירושלים לנושא:  מודל עבודה חדש לקידום התחדשות שירה אבני
 מה קורה בינתיים? –התחדשות עירונית 

מעורבות החברה האזרחית והרשויות המקומיות בתהליכי התחדשות   אורי אטינגר
עירונית בראי החקיקה להקמת הרשות הממשלתית להתחדשות 

 עירונית

 תפקיד השלטון המקומי והחברה האזרחית בקידום התחדשות עירונית טל אלסטר

 
 
 


