
 "בין תכנון לכאוס 2048 -בדרך לכנס איגוד המתכננים "
 ס לחצו כאןלהרשמה לכנ

 2.3.17יום חמישי 
 

 (, חיפה50רח' פבזנר ) תיאטרון חיפה
 (לחצו כאןהסדרי נסיעה ולינה )להוראות הגעה, 

 
 מפגש חברים והרשמה 8:00-9:30

 
 :מיני מליאות 9:30-11:00

 
 (1קומה  –אולם התיאטרון ) ?תעשיה: משולש נצחי או אסון סביבתי -מפרץ -חיפה. 1

חיפה, ככרך צפוני, לבין אזור התעשייה שלמרגלותיה, ויכולתם המושב יבחן בצורה דיאלקטית את היחסים בין 
, סגן השר להגנת ח"כ ירון מזוז)יו"ר(;  דניאל מורגנשטרןמשתתפים:  להמשיך להתקיים ולהתפתח זה לצד זה.

, עופר דרסלר, משנה למנכ"ל אכה"ס, בטיחות ומשאבי אנוש, בז"ן; שלומי בסון, מודוס; אמיתי הר לבהסביבה; 
, יו"ר מגמה ירוקה ליהי שחר ברמן, מנכ"לית רשות  נחל קישון; שרון נסיםיגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה; מנכ"ל א

 חיפה.
 
 (2במה  תיאטרון)שכונות הענק בשולי הערים והשלכותיהן . 2

העוסקים בהיבטים שונים של שכונות הענק בשולי הערים: ההיבט החברתי, התכנוני ושאלת הגורם  שלושה דיבייטים
 דמרקר הארץ. נמרוד בוסו , –מנחה המושב המתכנן. 

, אפריקה ישראל; אדר' דיויד סוקט , הטכניון;מירב אהרון גוטמןותמ"ל מינהל התכנון;  ,פרסיקו דיקלהבהשתתפות: 
, סמדר אהרון נוחם ;, תכנון עירוני ופיתוח כלכלינילי שחורידר' משרד הבינוי והשיכון;  -וורד סולומון ממןמתכננת 
 .ראש העין

התרחבות  :פרופ' שלמה אנג'לתציג את מחקרו של  אילת קראוסאוטוטו פיה";  "תקרא קטעים מספרה  תמר ברגר
 הערים כמגמה כלל עולמית, שפורסם בוועידת האו"ם בקיטו.  

 
 (1קומה ספריית פבזנר אולם קריאה ) ת בתהליכי התחדשות וחידוש עירוניקהילומקומן של . 3

על מקומן וחשיבותן של יוזמות קהילתיות בכלל, וקהילות משימה בפרט, כחלק מתהליך של התחדשות אזורי מגורים 
 ,יעקב ברודרמשתתפים;  ותיקים; על תפקידן של הרשויות; ועל התועלות למתכננים בעבודה מול קהילות מאורגנות. 

, כפר ענבל ליבוביץ, ע. חיפה; חמרה-חיריה  עלו , האונ' העברית,דר' אמילי סילברמןמנהל קהילת הדר; 
, טסייעל סיוון גי, מתכננים; יובל רובינשטיין, אביב נגבי, קיבוץ המחנכים דרור ישראל; מיטל רוטהסטודנטים; 

, אדר' העיר באר רועי לביא, עובדת קהילתית; דנה גזי, אדריכל; בושיראייטב , הטכניון; פרופ' נעמי כרמוןמתכננת; 
מנחים: אייל פדר לוי, תמי  קיבוץ עירוני בית שמש. ,רביב רן, מהנדסת ועדה מרחבית עירון ,דר׳ ענאיה בנאשבע; 

 , איגוד המתכננים.גבריאלי
 

  (3במה  ספריית פבזנר) מרחב הישראליהחלק אינטגרלי של  -המרחב הימי. 4
על  –המרחב הימי הוא מהמרחבים החשובים של מדינת ישראל ולא תמיד הוא זוכה להתייחסות המתאימה 

האתגרים וההזדמנויות שהוא מספק לישראל בעשורים הקרובים ירצו מגוון מומחים העוסקים בתכנון המרחב הימי 
ראש מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה , פרופ' שאול חורבכל אחד מזווית שונה. בין הדוברים:  של ישראל,

, המרכז לחקר העיר )יו"ר המושב( פרופ' שמאי אסיף, אונ' חיפה; פרופ' ארנון סופר; ימית, אוניברסיטת חיפה
יורם פרופ' ניר אנגרט,  ניר פפאי,   ,ד"ר אליק אדלר , משרד התשתיות הלאומיות;יוסי וירצבורגרוהאזור, הטכניון; 

 יובל כהן.פרופ' זבה, כרמל סלע, 
 

 הפסקה11:00-11:30 
 

 מליאה מרכזית 11:30-13:30

 יו"ר איגוד המתכננים ,עדנה לרמן 'אדר -דבר האיגוד

 ראש העיר חיפה ,מר יונה יהב -ברכות

 להגנת הסביבהסגן השר   ,ירון מזוזמר ח"כ דברי 

http://www.aepi.org.il/index2.php?id=223&lang=HEB
http://www.aepi.org.il/index2.php?id=522&lang=HEB


 בין צדק חברתי לכדאיות כלכלית -התחדשות עירונית : יוסי יונה 'ח״כ פרופהרצאת 

הגב' שירה ברנד  משתתפים: עיתונאי -אבי עמיתבהנחיית אוס" בין תכנון לכ  - 2048לשיח מתכננים: "בדרך 

הרשות לפיתוח כלכלי של מנהל  ,ייףמר איימן סהעברית,  'האונ פרופ' שלמה חסון, מ"מ ראש מנהל התכנון

 מנכ"ל החברה להגנת הטבע יס האןאיר מתכננת ראש מועצה מקומית אריאל, ,מר עודד רביבי המיעוטים,

  ברוך קיפניס 'דברים לזכרו של פרופ

 הענקת אות יקיר התכנון

 השקת יוזמת תכנון כולל  –100ישראל 

 אסיפה כללית של איגוד המתכננים

 
 הפסקת צהריים 13:30-15:00

 

 )מרחק הליכה מהתיאטרון( מדעטק חיפה

 
 לפירוט מלא של שמות ההרצאות והמרצים סבב מושבים מקבילים ראשון 15:00-16:30

כנון במגזר הערבי חיפה והים # תכנון בר קיימא # התחדשות וצמיחה עירונית # תעסוקה נגישה ומעוגנת במרחב # סוגיות ת
קיטו ?  #  3ובלמים במערכת התכנון במצבי משבר # תחבורה, העידן החדש # מה למדנו בהביטאט  זוניםי# א 2048בואכה 

ת תכנון לדור ללא דירה # תשתיו –בזכות ולא בחסד  תכנון לילדים #  הסיפור השלם # –הותמ"ל  –תכנון בעידן "משבר הדיור" 
 לאומיות בחיפה, נכס או נטל? 

 
 בליווי מזון למחשבה ולגוף מיוחדמושב פוסטרים  16:30-17:15

 
 לפירוט מלא של שמות ההרצאות והמרצים סבב מושבים מקבילים שני 17:15-18:45

התכנוני # שיתוף האתגר  –משבר הדיור והשלכותיו על התכנון בישראל # טבע ועיר # ערים ותיקות, גישות חדשות # ירושלים 
במידע ככלי תכנוני חדש # אסטרטגיות לחידוש מגורים עירוניים # התחדשות עירונית כאתגר עיצובי # מגמות וכלים בתכנון # 

: נקודות מבט שונות # התפתחות עירונית במטרופולין חיפה: מעשה 38כלים ניתוח והשפעה על שוק הדיור # בחינת תמ"א 
 וניהול קרקע ביישובים הערביים  וןומחשבות # מפת דרכים לתכנ

 
 קבלת פנים ואירוע ערב חגיגי 18:45

 נהל התכנוןד מ"מ ראש משירה ברנ ת הגב'נהל התכנון בהשתתפופתיחת תערוכת "להעיר" של מ
 הכרזת הזוכים בפרסים לעבודות סטודנטים מצטיינות בחסות קבוצת גיאוקרטוגרפיה

 תחרות הפוסטריםב הענקת פרסים לזוכים
 ליצירה משותפת בכל עיר  "גן מוסיקלי" ,אליק קורפו -מופע

 ס לחצו כאןלהרשמה לכנ

 3.3.17שי שייום 
 

 , חיפה(29)רח' ירושלים  מתנ"ס הדר
 (לחצו כאן )להוראות הגעה

 
 התכנסות 9:00-9:15

  
  שימור ופיתוח בחיפה -עבר ועתיד :מליאת בוקר9:15-10:30 

 חיפה , מהנדס העיראריאל וטרמן אדר'
 ראש צוות שימור בעיריית חיפה ,ר' ווליד כרכביאד

   
 (לפרטים נוספים -)בהרשמה מראש יציאה לסיורים11:00 

 
   רשימת הסיורים:

 
  עיריית חיפה בהדרכת ,סיור רגלי במושבה הגרמנית ובואדי ניסנאס. 1
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סיור רגלי במושבה הגרמנית בעקבות הטמפלרים. סיפורי בתים וסיפור התיישבות הטמפלרים בחיפה. משם, דרך 
מוסלמית, שם נתמקד בנושאי הדתות, דו קיום ואופייה המיוחד של -הסמטאות, לוואדי ניסנאס, השכונה הנוצרית

 יציאה לסיור באוטובוס .השכונה
   
 אגרונום חנוך בורגר בהדרכת ,ועבודות השיקוםסיור בעקבות השריפה בכרמל  .2
  

הנושקים לשכונות והחורש, מהווה חלק מייחודה של העיר, אך מהווה  המבנה הטופוגרפי המיוחד של חיפה, הואדיות
גם גורם סיכון, כפי שלמדנו בשריפה הגדולה בסתיו האחרון. כיצד משקמים את החורש ואת המרקם העירוני בצורה 

 יציאה לסיור באוטובוס ?המיטבית ומבלי לחזור על טעויות העבר
   
 15מנהל המרכז הקהילתי טבריה  -ירון הדר בהדרכת ,מעורבות קהילות בהדר הכרמל .3
 סיור זה מלא. לא ניתן להירשם יותר  

, והאם הקהילות 80-מהם התהליכים החברתיים העוברים על הדר הכרמל, שכונה שירדה מגדולתה בשנות ה
סיור  הצעירות הצומחות בה כיום יוכלו להביא לשינוי המבוקש? ומה אנו לומדים מכל זאת על התחדשות עירונית?

בדרך נפגוש נציגי/ות הקהילות השונות  בנפתולי השכונה דרך קהילות ותיקות וחדשות הפועלות בהדר הכרמל.
הפועלות בהדר: הגרעין התורני, נהדר בהדר, כפר הסטודנטים, מכינת רבין, קיבוץ המחנכים, מועצת הדר ובית 

 יציאה רגלית לסיור הקהילות
  

 שימור בעיריית חיפהל המחלקה ראש -ווליד כרכביאדר'  בהדרכת ,בהדרבאוהאוס . 4
 סיור זה מלא. לא ניתן להירשם יותר 

מהו הבאוהאוס החיפאי ואיזו חותם הותיר על העיר? כיצד פונה חיפה למלאכת שימור של המורשת האדריכלית 
  יציאה רגלית לסיור והתכנונית?

  
 מהנדס העיר חיפה -אל וטרמןאדר' ארי בהדרכת ,סיור בעקבות פרויקטים נבחרים בעיר .5
 סיור זה מלא. לא ניתן להירשם יותר  

יציאה לסיור  סיור בין מוקדי העשייה והתכנון המשמעותיים בחיפה, על האתגרים ועל החזון של פיתוח העיר חיפה
 באוטובוס

   
 בז"ן בשיתוף ,מבט על התעשיה במפרץ. 6
  

מאז ימי המנדט מתקיים דו קיום עדין בין מטרופולין חיפה לתעשייה הפטרוכימית במפרץ. אחד מסמלי תעשייה זו 
הינם מגדלי הקרור המנדטוריים הידועים גם כ"לבניות" של בזן. כיום משגשג במקום מרכז המבקרים הייחודי של 

יציאה לסיור  ל קיום תעשיה בסביבה עירוניתקבוצת בזן. זה המקום לסקור את העבר והווה, המתח והפוטנציאל, ש
 באוטובוס

   
מ.א  בהדרכת מר גבי שנער מזכיר הועדה המקומית ,סיור להמחשת הדילמות בין שטחים פתוחים לפיתוח .7

 זבולון
  

נסייר בשטחים החקלאיים המקיפים את קריית אתא וקריית ביאליק ונכיר מקרוב את הדילמות של הרחבת הקריות 
על חשבון שטחים פתוחים וחקלאים האחרונים באזור זבולון. בשטח יוצגו הדילמות שמתעוררות בעקבות תכניות 

  השימור. תמ"ליות ומשתתפי הסיור יוכלו להכיר מקרוב את צרכי הפיתוח למול צרכי
הגעה עצמאית לנק' המפגש במ.א  13:00-9:00שימו לב! שלא כשאר הסיורים, סיור זה יתקיים בין השעות 

  https://waze.to/li/hsvbfx41uwזבולון
   

 ראש תחום תכנון ברשות נחל הקישון -יוסי סורג'ון בהדרכת מר  ,שיקום נחל הקישון ופיתוחו לרווחת הציבור .8
  

סיור סביב גדות הנחל, הכרות עם ההיסטוריה של המקום והאתגרים שעמדו בפני המתכננים במפגש בין נמל, 
יציאה לסיור  .תעשיה ונחל המהווה ריאה ירוקה החוצה רשויות מקומיות. הצגת שיקום הנחל ופיתוח הפארק העתידי

 באוטובוס
 

 ס לחצו כאןלהרשמה לכנ
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