סיורים
יום שישי 17/6
 09:00 - 09:15התכנסות
בניין עירית לוד ,קומת כניסה

 09:15 - 10:00הרצאה
גל גבריאל ,מהנדסת עיריית לוד
“לא בכל יום בונים עיר”

 10:00 - 12:00סיורים

סיור 3
נועה ברעם ,מנהלת מחלקת עיצוב ופיתוח
ניצה כרמלי ,ראש המנהלת להתחדשות עירונית
דקלה אייזן ,מנהלת תחום תכנון מנהלת
להתחדשות עירונית
עיר עתיקה חדשה :על המורכבות וההזדמנות
שבחידוש הרובע העתיק של לוד .בסיור נציג את
הצורך בתכנון התחדשות עירונית מותאמת לצרכים
שונים המושפעים מההיסטוריה והמקום .נציג יוזמות
חברתיות מקומיות ותרומתן לחיזוק העיר והשכונה.

סיור 4
עבד שחאדה ,מתכנן ערים ופעיל חברתי
ניר כהן ,ראש המנהלת לפיתוח ואסדרת השכונות
הערביות – החברה הכלכלית לוד
סיור והצגת תכניות בנייה במרחב העירוני הערבי
בעיר לוד :העיר העתיקה ,רמת אשכול ,שכונה ס”ח,
רחוב הרצל .אתגרים ומורכבויות בתהליכי הסדרת
השכונות ,תכנון מנקודת המבט של התושבים ובעלי
העסקים ,והמרחב העירוני המשותף (יהודי-ערבי)

סיור 1
אלחנן אחימן ,מ”מ ראש מנהלת הסכם הגג
“גג חדש לעיר” :על הסכם הגג ותכניות פיתוח
שיצעידו את העיר לעתיד חדש :אתגרים בהקמת
שכונה חדשה -משלב התכנון ועד לאכלוס .בסיור
באתר שכונת בן שמן ,נראה כיצד שכונות חדשות
בעיר מחזקות את המרכז הקיים ונציג את התכנון של
פארק טבע עירוני ייחודי בשכונה החדשה

סיור 2
אורן און ,אדריכל העיר לוד
מריאנו אלבחרי ,מנהל מחלקת תכנון
הטיימס סקוור של לוד :צומת אחת ,שלוש תכניות
להתחדשות עירונית :פרויקט הרכבת הקלה ותחנת
מטרו ישנו את פני המרחב במרכז העיר וייצרו צומת
אסטרטגית חדשה לעיר .נסייר בצומת הרחובות
שדרות הציונות ,הנרייטה סולד ,הנשיא ,דוד המלך
ושדרות ירושלים

סיור 5
אורית נבו ,תושבת השכונה ופעילה חברתית
מהול”ל ועד להסכמי הגג :כשתוכניות לאומיות
פוגשות שכונה -סיור בשכונת גני אביב .נעבור בדרכי
הגישה לשכונה העוברות בלב השכונות הערביות,
נשקיף על פארק אביב שנולד בהליך שיתוף ציבור,
נצפה בתוואי כביש  200בדרכו לשום מקום ,ונלמד
על הרובע הבינלאומי על  11,500יח”ד המתוכננות

סיור 6
לילך נוימרק – אדריכלית ,מנהלת פרויקט “מרכז
פסיפס לוד”
מיכל רטנר ,אדריכלית
עבר הווה ועתיד -עוגנים היסטוריים בלוד המתחדשת:
בית הקשתות ,חאן חילו ופסיפס לוד .שילוב האתרים
היסטוריים וארכיאולוגים שבלב העיר מהווה אתגר
תכנוני בפיתוח העכשווי של העיר

הכנס השנתי של
איגוד המתכננים בישראל

 | 16-17.6לוד

