08:30 - 09:15
התכנסות

09:15 - 11:15
מליאת פתיחה
מרחב  - 1רחבת המכללה
פתיחה :תמי גבריאלי ורחל קטושבסקי,
יו”ריות איגוד המתכננים
ראש עירית לוד עו”ד יאיר רביבו בראיון
עם קרן מרציאנו
טקס הענקת פרס יקיר.ת התכנון
טקס הענקת פרס ע”ש חגית אדיב ז”ל
הרצאת אורח-ד”ר ריצ’ארד בארון:
“לקחים מ 50-שנות ניסיון כיזם דיור בר
השגה בארה”ב”

11:15 - 12:00
הפסקת קפה
12:00 - 13:30
סבב מושבים
ראשון
מרחב  - 2פיסג”ה
התחדשות עירונית כמוביליות
חברתית
המושב יתמקד במפגש בין התחדשות
עירונית ואנשים החיים בעוני .נחשף
לדוגמאות וכלים המיועדים להיטיב עם
אוכלוסייה עניה הגרה בסביבות פרויקטים
של פינוי בינוי ונבחן כלים נוספים לחיזוק
תהליכים אלה.
הנחיה :אמילי סילברמן ,האוניברסיטה
העברית
ריצ’ארד בארון ,יזם דיור בר השגהאביטל בלונדר ,עמותת ג’ינדאסמיכל ברייאר ,האוניברסיטה העבריתחגית נעלי יוסף ,עיריית תל אביב-יפואסף סימון ,אפריקה התחדשות עירוניתענאיה באנא-ג’ריס ,האוניברסיטה העבריתנגה אדלר ,משרד הרווחה והשירותיםהחברתיים
פידאא שחאדה ,מועצת עיריית לוד-עמית פוני ,חברת דונה

מרחב  – 3פיסג”ה
מדיניות דיור ,תכנון ופערים
חברתיים
למבנה שוק הדיור בישראל השלכות
על אוכלוסיות הולכות וגדלות בחברה
הישראלית.

מדיניות דיור חברתית המייצרת פתרונות
מגורים מותאמים לצורכי אוכלוסיות שונות,
תצריך שינויי מדיניות בהיבטי מקרקעין,
מוצרי הדיור ,מעבר מבעלות לשכירות
ארוכת טווח ובהישג יד ,שינוי מדיניות
משכנתאות ועוד.
הנחייה :עפרה כרמון -אבן ,משרד הרווחה
והביטחון החברתי
ירון הופמן-דישון ,מרכז אדוהרני מנדלבאום ,אוניברסיטת תל-אביבואוניברסיטת ספיאנצה
אורלי אריאב ,מכון הגר ,הפקולטהלמשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב

מרחב  - 4כוורת
הסכם הגג לפיתוח העיר לוד:
תכנון מואץ
במאי  2017נחתם בטקס חגיגי הסכם גג
אסטרטגי לפיתוח העיר לוד,
הכולל בניית כ 17,000 -יח”ד חדשות
בשכונות חדשות ,תכניות להתחדשות
עירונית ,כמו גם תשתיות-על ותשתיות
עירוניות .במושב נדבר על האופן בו העיר
נטלה את היוזמה בידיה ,ואנשי מקצוע
מעולים חברו להזדמנות יוצאת דופן .נקיים
שיח רב פנים במושב של העיר המארחת.
גל גבריאל ,עיריית לודעשהאל גדות ,החברה הכלכלית לודורד סלומון ,משרד הבינוי והשיכון,נדב לחמן לזר ,משרד הבינוי והשיכוןטימור מגרלי ,משרד הבנוי והשיכוןאינה טבק ,הרשות להתחדשות עירוניתניצה כרמלי ,המנהלת להתחדשות עירוניתיאיר אביגדור ,מנעד אדריכלים-עידית פתאל הגלילי ,פז כלכלה והנדסה

מרחב  - 6כוורת
בא לשכונה מתע”ן חדש  -תכנון
עירוני לאורך צירי מתע”ן
אשת אקדמיה עתידנית ,אדריכל נוף,
אדריכלית עיר ,מתכנן תנועה ומתכנן ערים
משפטן נכנסים יחד למתע”ן ...מעניין מה
יהיה להם להגיד על כיצד מתכננים ובונים
מהיום לעתיד הלא ממש נראה לעין.
במושב נציף סוגיות העולות בתכנון העירוני
המלווה צירי מתע”ן ונפתח דיון רב תחומי,
זאת על מנת להתחיל ולבסס גוף ידע בארץ
על תכנון מסוג זה הצפוי להפוך תדיר יותר
ויותר במחוזותינו.
שרי קלאוס ,משרד אתוס אדריכלות וסביבהאירית נתניהו צרף ,משרד אירית צרףנתניהו אדריכלות ובינוי ערים
מיכל שרייבר גלבנדורף ,עיריית כפר סבאאלבר אנדריא ,משרד אנדריא הנדסתתנועה ותחבורה
מיכל זיסו ,משרד ZISOאמיר מילר ,משרד אמיר מילר אדריכלי נוף-ניר מועלם ,טכניון

מרחב  – 7מכללה
הרצאות סטודנטים.ות
ומתכננים.ות צעירים.ות
קפה בוטיק ,סטודיו ליוגה וחנות מזוןטבעונית :ג׳נטריפיקציה מסחרית בתל אביב
וירושלים
”שימור פוליטיקה ותכנון .הילכו יחדיו?”רחוב זמין מזמין  -ארגון המרחב הציבוריסביב אתרי עבודה עירוניים
בחינת דינמיקת התפתחות עיתיתומרחבית של מגה פרויקטים עירוניים

(מפ״ע) במטרופולין ת”א2020-1976 ,
השפעתה של תמ”א  38על שטחים פתוחיםבמרחב השכונתי
הנחיה :שלומית פלינט ,אוניברסיטת בר-אילן
אייל שביט ,אוניברסיטת בר אילןטל דילר ,האוניברסיטה העבריתיעל גרינפלד ,טכניוןבלהה כהן ,אוניברסיטת בר אילן-עופרי חוטה ציטלין ,טכניון

מרחב  – 8מכללה
מכתב חידה למידע נגיש –
להנגיש מידע תכנוני
להנגשת המידע התכנוני תפקיד חשוב
ביצירת ודאות ושיח מתמיד עם האזרח
בתקופה של שינויים מרחיקי לכת בסביבה
הפיזית .יוצגו אתגרים ,כלים ופתרונות
להנגשת מידע תכנוני ומקרי בוחן ממגוון
נקודות מבט -רשות מקומית ,יזם ,ממשלה
וחברה אזרחית.
שחר רוזנק ,מנהל תכנוןאיל מגדלוביץ’ ,מעיריםסירין חסן ,המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיביאבישי קימלדרוף ,קרן ריאליטימרב מורד ,אשכול נגב מזרחיאביעד מור ,עיריית חולוןטלי קדמי ,חיים וסביבה-אן אקסל ,טכניון

מרחב  - 11תוצרת הארץ
תכנון ומציאות בערים מעורבות
ביישובים המעורבים מתגוררות אוכלוסיות
בעלות רקע לאומי ודתי שונה ,המצויות
במצב של מתח.
עד כמה משותפות הערים המעורבות
בישראל? האם לתכנון ,כפרקטיקה העוסקת
בארגון וחלוקת משאבים במרחב ,יש
השפעה על נושאים חברתיים ופוליטיים כמו
גם על סוגיות של צדק במרחב העירוני?
איך ניתן לנהל חיים משותפים באותו מרקם
עירוני למרות השוני?
הנחייה :סזאר יהודקין ,עמותת במקום
מאיסה תותרי פאח’ורי ,האוניברסיטההעברית בירושלים
דורון רוהטין ,יעד אדריכליםעבד אבו שחאדה ,מועצת העיר תלאביב-יפו
ליאה שטיינברג ,תושבת ופעילה חברתיתבלוד

מרחב  - 16קליקה

מרחב  - 17קליקה
התחדשות עירונית-תחרות על
משאבים ציבוריים
הצגת מקרי בוחן להתחדשות עירונית
בפריפריה ובמרכז הארץ ,אשר התנאים
בהם הובילו לבחינה ופיתוח גישות חדשות
ומגוונות ביחס לעתודות הקרקע הציבורית
ותפקידן בהתמודדות עם אתגרי התחדשות
המרחב הפרטי.
אלי דרמן ,דרמן ורבקל אדריכלות ובינויערים
ארי כהן ,ארי כהן מיכאל וינד ,אדריכלותובינוי ערים
עירד שומרוני ,ארי כהן -מיכאל וינדאדריכלות ובינוי ערים
חיים פיאלקוף ,האוניברסיטה העבריתבירושלים
אהרון כהן ,פז כלכלה והנדסהגורי נדלר ,הרשות להתחדשות עירוניתדקלה פרסיקוICR ,אסף אריכא ,קבוצת רותם שני -הילה גזית ,עיריית רמלה

מרחב  – 18בית גלי צה”ל
“מי יזיז את העיר שלי?” מגמות
ואתגרים בשירות התחבורה
במרחב העירוני
המושב יעסוק במגמות התכנון והפיתוח של
תשתיות התח”צ במרחב העירוני במטרה
להגדיל את מס’ הנוסעים והאתגרים הנלווים
לכך; תכנון ופיתוח תשתיות תומכות כמו
תשתיות לנוסעים המגיעים לתחנות בהליכה
ורכיבה ,מתקני תפעול ,רשת נתיבים
לתחבורה ציבורית ,שילוב מתקנים במרחב
העירוני ,חישמול ועוד.
בקי שליסלברג ,נתיבי איילוןחן פרנקל ,הרשות הארצית לתחבורהציבורית
אסף כהנא ,נתיבי איילוןמיכל זיו גלעד ,נתיבי איילוןיוליה זיפלינגר ,מלגרגידי לרמן ,גל תכנון וניהול מערכותאורבניות
-מיכל מאיר ,עיריית בת ים

מיכל סבח ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמיכל מיטרני ,מנהל התכנוןנתנאל אלירז ,מנהל התכנוןחן נאורAVIV AMCG ,-יעל פסלר אידלשטייןAVIV AMCG ,

מרחב  - 2פיסג”ה
שימור מורשת כמנוף להתחדשות
עירונית
בתהליכי התחדשות קיים הפוטנציאל
להחייאת מרכזי ומוקדי ערים היסטוריות
באמצעות חיבור שכבות המורשת כחלק
מתהליכי התחדשות המרחב .נבקש לבחון,
באמצעות מקרי בוחן מגוונים ,מדוע שימור
המורשת על כלל היבטיה ,נתפס פעמים
רבות על ידי מקבלי ההחלטות דווקא
כ”אנטי תכנון”? תפיסה זו מובילה לעיתים
לתוצאה הפוכה של ריקון התכנים ומחיקת
זהות המקום ,בשם ההתחדשות.
הנחייה :תמר טוכלר ,המועצה לשימור אתרי
מורשת בישראל
נעמה נאמן מזרחי ,המועצה לשימור אתרימורשת בישראל
מריה מצרפי ,המועצה לשימור אתרימורשת בישראל
 יעל אטקין ,המועצה לשימור אתרי מורשתבישראל

מרחב  - 3פיסג”ה
תכנית לצפת העתיקה  /בין הרוח
לחומר ,בין זמן למקום
תכנית מפורטת חדשה לעיר העתיקה של
צפת מציעה פתרונות תכנון מקוריים לרבדי
השימור ההיסטוריים תוך הדגשתם
כחלק מהותי מתכני התכנון ,לכדי מיצובה
של צפת  -כעיר אטרקטיבית עבור תושביה
ומבקריה.
יערה שאלתיאל ,רשות העתיקות-ערן מבל ,מבל אדריכלים

מרחב  - 4כוורת
חשיפה לצפון -אתגרי התכנון
העירוני בצפון ישראל

13:30 - 14:45
הפסקת צהריים

נתונים בשירות התכנון – הי?DATA
חברת  AVIV AMCGהיא חלק מקבוצת
מחקר מטעם מנהל התכנון וסטודיו ,IPLAN
שמטרתה שיפור איכות התכנון בישראל.
במחקר התגלה פער ביכולת להשתמש
בנתונים בסיסיים לצורך גיבוש מדיניות
מרחבית הניתנת לכימות .התנסות זו
הובילה להבנה בצורך לקדם ולשכלל את
היצע המידע בשירות המתכננים בישראל.
המושב יכלול מבוא לנושא ביג דאטה והצגת
הסוגיות המרכזיות הרלוונטיות לתחום
התכנון.

14:45 - 16:00
מרחבי דיון
ופוסטרים

לארוחת צהריים
סרקו את הקוד למציאת בית
עסק קרוב לארוחת צהרים

אתגרי התכנון והחידוש העירוני בצפון-
במרחב דיון משותף נעלה את האתגרים
התכנוניים והדילמות בתכנון יישובים
בפריפריה הצפונית.
דקלה עדי פרץ ,מחוז צפון ,מנהל התכנוןרונן סגל ,מחוז חיפה ,מנהל התכנוןרות ברנס ,מחוז צפון משרד הבינוי והשיכוןנאוה קיינר פרסוב ,מחוז חיפה ,משרדהבינוי והשיכון

מרחב  - 5כוורת
“מי הזיז את התכנית שלי?”
מתווה לתכנית מפורטת ברכס לבן
התנגדות נרחבת של תושבים וארגונים
לתכנית רכס לבן  ,הובילה ליוזמה להכנת
תכנית חלופית .ראש עיריית ירושלים הורה
על בחינה מחודשת בניסיון לצמצם את
היקפי הבנייה והפגיעה בשטחים הפתוחים.
נושאים לדיון :השפעתו של מאבק ציבורי,
הצגת התכנית החלופית ,דינאמיות בתכנון,
יחסי גומלין בין הפתוח לפיתוח

מוטי קפלן ,מוטי קפלן מתכננים בע”מערן פייטלסון ,האוניברסיטה העבריתבירושלים
-אסף זנזורי ,החברה להגנת הטבע

מרחב  - 6כוורת
אתגרי הדיור והתכנון של החברה
הערבית בלוד
בשנים האחרונות העיר לוד חווה תכנון,
ותהליכי פיתוח מואצים .רבות מתכניות אלו
נמצאות באזורים בהן מתגוררת האוכלוסייה
הערבית ,והן כוללות הסדרת הבניה הקיימת
ותכניות עצומות של התחדשות עירונית.
מטרת הדיון היא לשמוע פרספקטיבות על
האתגרים והשפעתם על התושבים הערבים
בעיר ,אפשרויות ופתרונות להיטיב את
מצבם.
גל גבריאל ,עיריית לודאביטל בלונדר ,ארגון ג’ינדאסעבד שחאדה ,פעיל חברתי ,לוד-סזאר יהודקין ,עמותת במקום

מרחב  – 7מכללה
חינוך תכנון ועיר -מקומו של
החינוך בתכנון העירוני
כיצד נותן התכנון העירוני מענה לאוכלוסיית
הילדים בעיר ,מה מקומם בעיר ומהן
זכויותיהם? מה הקשר בין מערכת החינוך
לעיר?
שני גרנק-עשביABCity ,-שירילי גלעדABCity ,

מרחב  - 8מכללה
“התחדשות עירונית :הנחות מול
ממצאים”
תהליך התחדשות עירונית כרוך בהכנת
תסקיר חברתי .הצגת ניתוח של עשרות
תסקירים שבוצעו על ידי קרטוגרפיה ,והצגת
שאלות הנוגעות לתהליך התכנון ,תפקיד
היועץ החברתי ,ולתפיסות של מתכננים
בנוגע לתושבים
תמיר ארביב ,גיאוקרטוגרפיה-רנה פורסטני ,גיאוקרטוגרפיה

מרחב  - 9מכללה
“התניות או לא לבנות”
מדינת ישראל מתכננת תכניות גדולות
לשנים הבאים ,אך האם אנו יודעים כמה הן
בנות מימוש? או מהם המכשולים עד לטופס
 ?4מפגש בין מחקר תכנוני לדאטה סיאנס
בני קוריץ ,ועדה מקומית זמורהיונתן לוזר ,שיכון ובינוי-דרור גבתון ,מעירים

מרחב  - 10מכללה
מי הכניס מטרו לעיר שלי ,מתחת
לבית שלי..
הצגת פרויקטים של תהליכי מעורבות
הציבור בתכנון ,המשלבים תכנון ותחבורה
יחד עם ראייה אסטרטגית מתכללת.
אסף תובל ,תושב רעננהדנה סנדר ,תושבת תל אביבדנה יארק ,ייצוג משפטיעמירם סטרולוב ,אסטרטג תחבורהמשה וייס ,מהנדס רכבות-אהרון נוחם סמדר ,תכנון ערים בעידן חדש

מרחב  - 11תוצרת הארץ
“מי הזיז את המפעל שלי?”
תכנית אסטרטגית לתעסוקה
ותעשייה במחוז צפון
מרחב הדיון יעסוק בתכנית האסטרטגית
לתעסוקה ותעשייה ,תקדים לשיתוף פעולה
בין שני המשרדים ,המשרטט ,תוך ראיה
משותפת ,את מאפייני
התעסוקה ,האתגרים וההזדמנויות ומהווה
תשתית למדיניות משותפת.
מירב בטט ,משרד הכלכלה והתעשייה-רז עפרון ,מחוז צפון מנהל התכנון

מרחב  - 13מכללה
איך מודדים איכות תכנון? דיון
פתוח בעקבות “מבט”
דיון והצגת כלי תכנוני שפותח על ידי מנהל
התכנון – “מבט” -שנועד למדוד את איכות
התכנון ,ולהבטיח הטמעת עקרונות רצויים
ונושאים מהותיים בשלבי הכנת תכנית.
רוני בר ,מנהל תכנוןרן קליק ,יוזמות למען הסביבהיובל דרייר שילה ,מנהל תכנוןאיתן פרבר ,פיפל תכנון עירוני-חברתיענת הורביץ -הראל ,המועצה הישראליתלבנייה ירוקה

מרחב  - 14מכללה
“מי הזיז את השכר שלי?”
חשיפה ודיון בממצאים העיקריים מסקר
השכר 2022
פורום מתכנני ערים צעירים

מרחב  - 15מכללה
שומר הסף התכנוני-הפוליטיקה
של התכנון
הצגת האתגרים העומדים בפני שמירת
מעמדה של מערכת התכנון כ“ -שומר סף”,
ושמירה על מקצועיותה .הצגת מקרים.
אילה גלדמן ,המשרד להגנת הסביבהדרור בוימל ,החברה להגנת הטבע-אסף זנזורי ,החברה להגנת הטבע

16:00 - 16:30
הפסקת קפה

16:30 - 18:00
סבב מושבים שני
מרחב  – 4כוורת
מנופים מגוונים לקידום
התחדשות עירונית
המושב יציע דיון בהגדרה רחבה של
התחדשות עירונית ,שמתייחסת למגוון
שינויים ברקמה העירונית הקיימת .נלמד מן
הניסיון המצטבר במדינות אחרות ונתמקד
בתכנון וביצוע של התחדשות עירונית
בישראל ,כולל התחדשות תעשייתית ,פיתוח
המרחב הציבורי ,דיור ,תחבורה ,וגם תכנון
חברתי ושיקום נחלים כמנופים להתחדשות.
יושם דגש על יישובים שאינם חלק מאזורי
“הביקוש החם” לנדל”ן.
הנחייה :נאוה קיינר פרסוב ,משרד השיכון
והבינוי ונעמי כרמון ,טכניון
טלי חתוקה וגילי ענבר ,אוניברסיטת תל אביבאמיתי הרלב והלה מור ,משרד מודוסלתכנון חברתי
בקי שליסלברג ,נתיבי איילוןדפנה דרורי ,טכניון ומשרד פרטי ,אינהזיתוני ואורטל שושני ,עיריית קריית שמונה

מרחב  – 5כוורת
אגירת אנרגיה כמחוללת שינוי
במרחב העירוני
הגידול בהסתמכות על רכבים חשמליים
עתיד לייצר שינוי מהותי לאורך שרשרת
הייצור והצריכה של משאב האנרגיה
בישראל ותוך כדי לאתגר היבטים שונים
בעולם התכנון והתשתיות .כיצד לנהל
צריכת חשמל בזמן אמת של כלל משתמשי
מתחם? כיצד להפיק אנרגיה ואגירתה
ברמה המקומית? וכיצד ניתן לשלב רכיבי
תכנון חדשים אלו?
הנחיה :מיכאל וינד ,משרד ארי כהן -מיכאל
וינד אדריכלים
אביעד שר שלום ,מומחה קיימותאבירם בר עקיבא ,יועץ אנרגיההילה ירושלמי ,עיריית תל-אביבמיכאל שביט ,חברת EDF-שחר ניצן ,חברת נ.ג.ה

מרחב  - 6כוורת
מה משותף לטירה ,בית שמש
וליפו? אסטרטגיה ופרקטיקה
עירונית בראי הגיל הרך
תכנון וניהול של סביבה עירונית ,המספקת
לילדי הגיל הרך ולמשפחותיהם מכלול
הזדמנויות להתפתחות תקינה ומלאה מהווה
תשתית להתפתחות מיטיבה בגיל הרך
ולהרחבת תחושת השייכות,
הזהות והחוסן הקהילתי בשכונה ובעיר.
במושב זה ננסה לספק מענה וכווני פעולה
לאתגרים אלה.
הנחיה :יסמין יותם ,אורבן 95
דניאלה בן עטר ,קרן ון ליר ישראלענת הורוביץ הראל ,המועצה לבניה ירוקהקרן רז ,אורבן  , 95עירית ת”א-יפויהונתן נאה ,עיריית טירהמנאר סרייה וייס ,אורבן  ,95טירהאוהד כהן ,עיריית בית שמששירה לוי בלדסר ,עיריית בית שמשמעיין כהן ,אורבן  , 95בית שמש-גידו סגל  ,גבריאלי סגל מתכננים

המשך בעמוד הבא >>

>> המשך סבב מושבים שני
מרחב  - 7מכללה
פלוגות ,עיר בתכנון גמיש ,במודל
ממוחשב וחדשני
במענה למצוקת הדיור ,הכין משרד השיכון
והבינוי תכנית להגדלת קריית גת מערבה,
או לחילופין עיר חדשה צמודה לקריית
גת ,לכ 40,000-יח“ד .התכנית נעשתה
באמצעות מודל ממחושב לתכנון חלופות
בינוי ,והיא כוללת פרוגרמה גמישה ומובנית
לאכלוס אוכלוסייה כללית או אוכלוסייה
מרובת ילדים .במושב נערוך דיון בכלים
ובפתרונות התכנוניים למצוקת הדיור של
האוכלוסיות השונות.
אילון ברנהרד ,משרד השיכון והבינויתומר גוטהלף ,מנהל התכנוןדורון צפריר ,פרחי-צפריר אדריכליםעודד קוטוק ,תכנון רב תחומי-אורבני-גרי פרידמן shaga ,אדריכלים

מרחב  - 8מכללה
שימושים מעורבים  -מטרה או
מנטרה?
המושב מציע מבט ביקורתי על מדיניות
עירוב שימושים .בעירוב שימושים נדרש
לבחון שאלות כמו :למי מיועד המסחר
החדש? מה היחס הנדרש בין מגורים ,שטחי
מסחר ותעסוקה? ובאיזה שלב במימוש
התכנית צריך לעשות זאת? נציג תדריך
ככלי יעיל לבחינת הצורך בשימושים
מעורבים.
רינה דגני ,קבוצת גיאוקרטוגרפיה-חנה חרמש ,עיריית הרצליה

מרחב  – 9מכללה
הליכתיות ,תנועת הולכי רגל
ותכנון
המושב המוצע נועד לרכז את תשומת הלב
לרלוונטיות של הליכה/הליכתיות כאמצעי
להשגת מטרות תכנון ,וזאת תוך מתן
חשיבות לשילוב פעולות שנעשות בתחומי
בריאות הציבור ,תכנון תנועה ותחבורה,
ותכנון ועיצוב עירוני ,שבדרך כלל נעשות
בנפרד הן במחקר והן בפרקטיקה.
יצחק אומר ,אוניברסיטת תל אביביודן רופא ,אוניברסיטת בן גוריוןעלמא צור רביבו,עיריית תל-אביב-יפו

מרחב  - 11תוצרת הארץ
משבר האקלים וצדק חברתי
בתהליכי תכנון
משבר האקלים מורגש בערים בהם אנחנו
חיים ואירועי קיצון אקלימיים הופכים
למרכיבים המגדירים בפועל את השימוש
במרחב .מושב זה ינסה להדגים כמה
מדרכי ההתמודדות העדכניים והחדשניים
שמקודמים היום בארץ ובעולם ,בחינה כיצד
ניתן לרתום כלים אלו ליצירת צדק מרחבי
ומרחב איכותי לכל.
רן קליק ,יוזמות למען הסביבהרן גולדברג ,יוזמות למען הסביבה-דניה ואקנין ,מתכננת ערים

עליי

תכנון אסטרטגי אזורי  -הרובד
המשלים

מרחב  - 16קליקה
ניהול נגר מקיים – מפילדלפיה
לחולון עם קונקשן בברצלונה
הדגמה של ניהול נגר חדשני ,מקיים ורב
תועלתי ,בשלושה מקרי מבחן משלוש ערים
שונות בעולם פילדלפיה ,ברצלונה וחולון.
אסף זנזורי ,החברה להגנת הטבעיעל אילמר גירון ,אגמאיעל המרמן-סולר ,מנהלת עמק הצבאיםגלעד ספיר ,חברת DHVאביעד מור ,עיריית חולון-שיח מהנדסי ערים

מגמות הפיתוח במרחב הבנוי והפתוח
מציבות אתגרים מהותיים בפני מתכננים
ומקבלי החלטות .האם תכנון אסטרטגי
אזורי יכול להוות מענה לאתגרים אלו ,רובד
וכלי חשוב למיתון קונפליקטים מרחביים
וליצירת ערך בשאלות של זהות ושייכות?
המושב יתמקד בהצעת הערך של תכנון
אסטרטגי אזורי ,ובשאלות ליבה ביחס
לתהליך ולתוצר התכנוני.
אורי אילן ,ועדה מחוזית צפון דורית שפינט ,גורדון אדריכליםאמיתי הר לב ,מודוס מתכננים מופיד מרעי ,ח”כ ורד סלומון ממן  ,משרד הבינוי והשיכוןמשה דוידוביץ ,מועצת מטה אשרמירב בטט ,משרד הכלכלהאליאור ליאב ,המשרד להגנת הסביבה-יפתח לנדאו ,אשכול רשויות גליל מערבי

מרחב  - 17קליקה
הבלוק האוטרקי – בין התב”ע
לבניין

18:00 - 20:00
אירוע ערב

לאורך השנים נעשו ניסיונות שונים בארץ
ובעולם לייצר כלים תכנוניים שמטרתם
גישור על הפער שבין התכנון למימוש.
השאלה שתידון במושב היא :אילו כלים
עומדים כיום לרשות המתכננים בשלבי
התוכנית השונים ,על מנת להבטיח
את איכות התוצר התכנוני לעת מימוש?
מקרה מבחן :הבלוק האוטרקי בתוכניות
התחדשות עירונית ושכונות חדשות בלוד.

מרחב  - 1רחבת המכללה
ארוחת ערב קלה
טקס הענקת פרסים לזוכי תחרות עבודות
דוקטורט ומאסטר
טקס הענקת פרסים לזוכי תחרות פוסטרים
לפרויקטי תכנון ואמנות תכנונית
אירוע ערב מוסיקלי :הופעה של בר צברי

נועה ברעם ,עיריית לודאלי דרמן ,דרמן ורבקל אדריכליםעדו אלונים ,אלונים -גורביץ’ אדריכליםמיכל יוקלה ,סטודיו מיא-עדי לוי טראו ,סטודיו מא
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הקליקה  -מרחבים 16-17
הפרחים

צ

הרב

לבאים באוטובוס מתחנה
מרכזית לוד יש לקחת קו
 1/3/13לתחנת החשמונאים
 /הרצל.

נאים

ום

קוק

ה

חשמו

בל

הלני

המ

לכה

כצנלסון

לבאים ברכב יש לכתוב בוויז
“מכללת עתיד לוד” ולעקוב
אחר השילוט לחניה.

לבאים ברכבת יש לרדת
בתחנת רכבת לוד ,שאטל
יפעל בין השעות 8:30-10:00
ישירות למקום הכנס.

שירי חפר ,יועצת סביבתיתאלישע זיפל ,ארי כהן אדריכלים-אנדי איז’ק ,עיריית תל-אביב-יפו

ש

הוראות הגעה:

עופר פלדמן ,חברת קנדה ישראלאפרת טולקובסקי ,מכון גזית גלוב,אוניברסיטת רייכמן
-עפר מנחם ,גיאוקרטוגרפיה

מרחב  – 18בית גלי צה”ל

כיכר הבנים
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