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 המתכננים בישראל איגודהשנתי של  הכנס
 

 עם קצוות פתוחים תכנון
 

המכון ללימודים עירוניים ואזוריים האוניברסיטה העברית בירושלים, התוכנית לתואר שני בעיצוב  בשיתוף
 עירוני בבצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ועיריית ירושלים

 

 להרשמה לכנס
 

 יום סדר
 

 האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים  20.2.2014חמישי  יום
 מקסיקו ובית מאירסדורף אולם

 
 )רחבת אולם מקסיקו( והרשמה מאוחרת התכנסות     8:00 - 8:45

 
 ()אולם מקסיקו ראשון מליאה מושב 8:45 - 10:50

 אדר' עדנה לרמןד המתכננים בישראל, יו"ר איגו –ברכות    
 ראש העיר ירושלים, מר ניר ברקת –דברי פתיחה   

 Pratt Institute, New York, פרופ' רונלד שיפמןהרצאת אורח מחו"ל:                        
Planning with open edges: decision avoidance (skirting the issues) or getting 

to the heart of the matter 
 הענקת אותות יקיר התכנון ונאמן האיגוד                       
 אסיפה כללית של האיגוד                       

 
 וכיבוד קל  הפסקה  10:50 - 11:20

 
 1 מקבילים מושבים סבב  11:20 - 12:50

 
  צהריים )חופשי בקמפוס( הפסקת  12:50 - 13:40

 
 ()אולם מקסיקו שני ליאהמ מושב  13:40 - 15:10

 , דקנית הפקולטה למדעי החברה, האונ' העבריתסרוסי-פרופ' ורד ויניצקי -ברכות 
 מרקר הארץ-, דהאריק מירובסקימר  בהנחיית – המדינהמי מתכנן את פאנל: 

 , האוניברסיטה העבריתפרופ' ערן רזיןפתיחה,  דברי
 מנהלת מינהל התכנון ,גב' בינת שורץ: משתתפים

 סמנכ"ל החברה להגנת הטבע ,יר פפאימר נ
 משרד הביטחון ,עו"ד אלון יפרח

 מהנדס עיריית מודיעיןאדר' צחי כץ, 
 האוניברסיטה העברית ,פרופ' ערן פייטלסון

 יו"ר איגוד המתכננים ,אדר' עדנה לרמן
 

 וכיבוד קל  הפסקה  15:10 - 15:25
  

    2 מקבילים מושבים סבב  15:25 -16:55
 

   3 מקבילים מושבים סבב  17:00 -18:20
 

 המדע ע"ש בלומפילד, שדרת המוזיאונים ירושלים מוזיאון
 

 וסיור כיבוד 19:00 - 20:00
 החטיבה לתכנון אורבני של בחסות ,סטודנטים מצטיינותחלוקת פרסי עבודות  טקס  20:00 - 21:45

 קבוצת גיאוקרטוגרפיה
 מוזיאונים כמנוף לפיתוח עירוני :פאנל  
 , האוניברסיטה העבריתפרופ' נועם שובל :מנחה  

 אוניברסיטת דרום פלורידה ,' ליז סטרוםפרופ

http://www.aepi.org.il/index2.php?id=352&lang=HEB
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 מנכלי"ת עיריית חולון ,גב' חנה הרצמן
 פחם-מנהל הגלריה לאמנות אום אל ,מר סעיד אבו שקרה

 מנכל"ית מוזיאון המדע ,גב' מיה הלוי
 
 

 , הר הצופיםבירושלים , האוניברסיטה העברית20.2.2014

ובבניין עבודה סוציאלית / חינוך מקבילים בבית מאירסדורףמושבים   
 

 1 שעות
 405 ף-מ

2 
 501 ף-מ

3 
 502ף -מ

4 
 503ף -מ

5 
 504ף -מ

6 
 505ף -מ

7 
 403ף -מ

8 
 404ף -מ

9 
 602ס -ע

10 
 603ס -ע

11:20-
12:50 

ישראל 
 -2050עירונית 

תכנית פעולה 
וכלים 

למדיניות 
 עירונית

התחדשות 
 -עירונית 
ות כלים ושיט
 חדשות

תכנון גמיש 
עם קצוות 

 1 פתוחים

פיתוח 
מתחמי 

תרבות פנאי 
ונופש כמנוע 

צמיחה 
 עירונית

דיור 
ותכנון 
קרקע 
לצרכי 
 ציבור

קיימות 
 עירונית

מערכות 
אקולוגיות 

ותכנון 
  מרחבי

תכנון לא 
סטטוטורי 
 בתל אביב

שיתוף ציבור 
 בתכנון

תכנון 
והקמה של 

תשתיות 
בראייה 
 מקיימת

15:25-
16:55 

תכנון שטחי 
מחנות צה"ל 
המתפנים ע"י 

משרד 
 הביטחון

שוק 
השכירות 

 :בישראל
פאנל יחידת 
הצעירים של 
 עיריית ת"א 

תכנון רך 
בעיר 

 קשוחה?

התחדשות  תכנון חברתי
 עירונית

כפר, 
שימור 
 ומורשת

תכנון, ממ"ג 
וסימולציה 

 עירונית

מנגנוני ישום 
התכנון בתל 

 אביב

תכנון עם 
קצוות 
 פתוחים

תכנון 
 1וסביבה 

17:00-
18:20 

"להרים את 
תכנון  –הגדר" 

מיטבי של 
קרקע מופרת 

 מתפנה

דיור בר 
בין  -השגה

חקיקה 
 למציאות

איכות חיים 
עירונית 
ושיטות 
חדשניות 

 בתכנון
 תחבורה

תכנון גמיש 
עם קצוות 

 2פתוחים 

הסדר של 
יישובים 

לא 
פורמליים 

 בישראל

קצה פתוח 
במרחב 
 הכפרי

התחדשות 
עירונית 

 ושליםביר

תכנון 
לקבוצות 
 אוכלוסייה

עיצוב עירוני 
כבסיס 

לתכנון עירוני 
 פתוח קצוות

תכנון 
 2וסביבה 

 
  11:20-12:50ראשון של מושבים מקבילים:  סבב

 
 (405)מאירסדורף  תכנית פעולה וכלים למדיניות עירונית בישראל -2050עירונית  ישראל

  לה וסביבה בע"מתכנון כלכ – אורבניקסאפרת,  איריס"ר המושב: יו
 התנועה לעירוניות בישראל  מרחבמור,  גלעדתכנית פעולה למדיניות עירונית בישראל /  2050  עירוניות , 

 דמארי, נועה רוף,  יובל/  2050עירונית בעולם כבסיס השוואתי להכנת תכנית הפעולה לעירוניות  מדיניות
 בן גוריון  אוניברסיטת

 ברמת המדיניות הלאומית והמחוזית ואינטגרציה של חומרי המדיניות בפני עירוניות ישראלית  החסמים
  אורבניקסאפרת,  איריס/ 

 התנועה לעירוניות בישראל  – מרחבסולסי,  עיריתלעירוניות /  כלים 

 אורבנית בע"מ     כלכלהחקלאי,  רןכלכליים ומימוניים ליישום עירוניות בישראל /  כלים 
 

 (501)מאירסדורף  ת חדשות לאומדן וליישום התוכניותכלים ושיטו -עירונית  התחדשות
  קרטוגרפיהגאומנכ"ל קבוצת דגני,  רינה"ר המושב: יו
 גיאוקרטוגרפיהדגני,  רינההיא כלי להתחדשות עירונית ולצדק חברתי /  -זכויות אינה מילה גסה  הגדלת  
  רמת גן/ סרג'יו לרמן, אדריכל העיר  : החיפוש הנואש אחר היופי הנצחי38תמ"א 

  ומ"מ ראש העיר נתניה סגןדלל,  אלי/  עירוניתהתמודדות עם תכניות להתחדשות 

  רים, משרד הבינוי אגף תכנון ובינוי ע מנהלתגנון,  עינת/  ממשלתיתהתחדשות עירונית מנקודת מבט
 והשיכון

  לשעבר ינר, / ורד אולפ38/2היבטי המס השונים בין פרויקטים של פינוי בינוי ובין פרויקטים של תמ"א
 משרד האוצרמנהלת מחלקת מקרקעין ברשות המיסים, 

 
 (502)מאירסדורף  1חים גמיש עם קצוות פתו תכנון

 שלאין, האוניברסיטה העברית אפרים יו"ר המושב:
 שלאין,  אפריםהגמשה בתכנון בד בבד עם הגברת שיתוף הציבור / -תשתיות תחבורה תכנון

 האוניברסיטה העברית 
 קפלן, מוטי קפלן מתכננים בע"מ  מוטית פתוחים / עם קצוו תכנון 

 בתכניות ציפוף עירוני  יועצתשיטרית, -איזקוב בן ליאתמחכה לנו מעבר לקצוות הפתוחים? /  מה 
  "המתאר  כניתהגמישות התכנונית שמציעה ת ניתוח –"אף על פי כן", "על אף האמור" ו"ככל הניתן

 ברזידה, החברה להגנת הטבע  -יןזילברשטי יעליפו / -העירונית של תל אביב
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 (503)מאירסדורף  מתחמי תרבות פנאי ונופש כמנוע צמיחה עירונית פיתוח

 גרידינגר, עיריית ירושלים  עופר"ר המושב: יו
 לפיתוח ירושלים  הרשותצור,  ענתמתחמי תרבות, פנאי ונופש כמנוף לפיתוח כלכלי /  פיתוח 

 אדריכלים  ראשפישפירא,  משההתחנה הראשונה /  מתחם 
 אדריכלים  מנעדזאבי,  שלומיהמסילה /  פארק 

 אורבני וניהול פרויקטים  תכנוןוולף,  רן"לפתוח את הדלת הירוקה..." /  -בית המצורעים  -הנסן  בית
  בע"מ

 
 (504)מאירסדורף  ותכנון קרקע לצרכי ציבור דיור

 , מתכננת, יועצת למינהל התכנוןתמי גבריאלי יו"ר המושב:
 לציון -אגף מבני ציבור עיריית ראשון מנהלתסולומון ממן,  ורדלצורכי ציבור: הדור הבא /  קרקע 

 התכנון  מנהלדרוקמן, תמי גבריאלי,  דורוןהתדריך להקצאות קרקע לצורכי ציבור /  עדכון 
 בורוכוב  אלידרושה חברה לבניית דירות להשכרה? /  האם 

 פשטן, יעקב הורניק, יודן רופא,  תמרניתוח קונג'וינט / תושבים לעירוניות בת קיימא באמצעות  העדפות
 גוריון -אביב ואוניברסטית בן לאוניברסיטת ת

 
 (505)מאירסדורף  עירונית קיימות

 ירושלים לחקר ישראל  מכון"ר המושב: ולרי ברכיה, יו
 ירושלים לחקר ישראל מכוןעירונית / ולרי ברכיה,  קיימות 
 בצלאלאיתן,  מיכללשינוי התנהגות /  עיצוב  

 אביב  ומרכז -לת אוניברסיטתרונן,  אורליהזוית האזרחית של הקיימות עירונית /  –לשגשוג  מצמצום
 השל 

 המכללה  - אפקהאבינרי,  אראלהתנהגויות מקיימות: תובנות מתחום הכלכלה ההתנהגותית /  עידוד
 אביב -להנדסה בתל אקדמיתה

 העברית  האוניברסיטהבן יוסף,  שיל 'מודרניות נזילה' / בין מרחב, קהילתיות וקיימות, בעידן ש קשר
 בירושלים 

 
 (403)מאירסדורף  אקולוגיות ותכנון מרחבי מערכות

 להגנת הסביבה  המשרדנתניהו,  סיניה"ר המושב: יו
 אסיף,  שמאיכלים אופרטיביים לשילוב שיקולי שירותי המערכת האקולוגית בהליכי  התכנון /  פיתוח

 מכון טכנולוגי לישראל  –ניאק, חגית הלמר, הטכניון קו-גילי חכימה
 ויטנברג, דן מלכינסון, אוניברסיטת חיפה  לאההעיר והשפעתה על מגוון הקרקע והצומח /  התפשטות 

 שיקולי מגוון ביולוגי ושירותי מערכת אקולוגית בתכנון מרחבי: מסדרון מודיעין כמקרה בוחן /  הטמעת
 על מנדליק, אוניברסיטת תל אביב ברנשטיין, תמר דיין, י איריס

 גישת "שירותי מערכת אקולוגית" וגישת "תכנון רגיש לערכיות סביבתית" בתהליכי התכנון  שילוב
 להגנת הטבע, מכון דש"א  החברה, הראל ובת אל אשקול-ענת הורביץטרופ, אורי רמון,  תמרבישראל / 

 פולינוב, מישל  סמיוןהתכנון בישראל /  שרותי מערכת מההר ועד הים ושילוב הערכתם במערכת הערכת
 מכון טכנולוגי לישראל, אוניברסיטת חיפה  –גרו, הטכניון  -פורטמן, דניאל אורנשטיין, טלי כץ

 
 (404)מאירסדורף  לא סטטוטורי בתל אביב תכנון

  יפו-אביב היחידה לתכנון אסטרטגי בעיריית תל מנהלתבר יוסף,  צילי"ר המושב: יו
 סגל מיכל  גידוה / ילניטור חזון העיר, מהדורה שני יניםתבח –יפו -אביב-גית לתלהאסטרט התכנית

  יפו-תלאביב עירייתטאוסיג, 
 יפו-, עיריית תל אביבפיניש חדוהמרובי יחידות דיור /  מגדלים  
 פביאן רועיעירונית עם תרבות ואומנות /  התחדשות 

 ברוניח בנד שרוןחדשה בדרום העיר /  רטאפיםקהילת סטא יצירת 

 יפו-עיריית תל אביב ,ברון דניאלציר מאזור מקוה ישראל ועד דרום יפו /  –ירוק בדרום העיר  ציר 
 

 (602חינוך  -)עבודה סוציאלית  ציבור בתכנון שיתוף
 שרויטמן, עיריית חולון תמר יו"ר המושב:

 שרויטמן, עיריית חולון  תמר: תהליך רענון החזון העירוני / חולון 
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 מתאים לתכנון רך עם קצוות פתוחים, ומה יוכל אולי להתאים יותר /  אינוציבור ישן שיתוף ה מדוע
 הר לב, מודוס  אמיתי

 ומכון התקנים  אביב תלהציבור כמרכיב במערכת התכנון הסטטוטורית / טל ברמן, אוניברסיטת  שיתוף
  הישראלי

 יברסיטת תל אביב כרמון, אונ דפנההקהילה למעורבות בתכנון: ישראל מול אנגליה /  זכות 
 

 (603חינוך  -)עבודה סוציאלית  והקמה של תשתיות בראייה מקיימת תכנון
 מנהלת היחידה לתכנון פיזי, משרד התש"ל, האנרגיה והמים "ר המושב: דורית הוכנריו
 התשתיות הלאומיות,  משרדהוכנר, אלה צדוק,  דוריתוהקמה של תשתיות בראיה מקיימת /  תכנון

 האנרגיה והמים 
 התשתיות  משרדבר אילן,  בעזמשתף בתכנון והקמת תשתיות בנות קיימא /  תכנוןמתודולוגית  גיבוש

 הלאומיות, האנרגיה והמים 
 לונינסקי,  יורם למרחקי מינימום בין תשתיות קוויות /  המלצותSecurity Safety System Integration  
 מנינגר, רוני שחר ודניאל זמלר,  דודם / סביבתית אינטראקטיבית למיזמי תשתית מקיימי התייחסות

 טבע בע"מ ייעוץ סביבתי  גיאו
 מאמץ לשקיפות ובהירות המידע לטובת תכנון והקמה של תשתיות בראיה מקיימת /  -ידע וניסיון שיתוף

  AVIV AMCGיושע, -עמיתונגר,  טלעמית ו זאב
 
 

 15:25-16:55שני של מושבים מקבילים:  סבב
 

 (405)מאירסדורף  ה"ל המתפנים על ידי משרד הביטחוןשטחי מחנות צ תכנון
  מתכננת ערים ואזורים"ר המושב: נילי שחורי, יו
 בתכנון שטחם של מחנות צה"ל המתפנים על ידי משרד הביטחון, תלוי את מי שואלים / עמירם  ההיגיון

 . עצמאי גיאוגרףאורן, 
 לציון  -ראשון עירייתמהנדס ום, יהל אלימחנות צהל המתפנים מנקודת מבט עירונית /  תכנון 

 הארץ מרקר-דהמירובסקי,  אריק/  תארלתב"ע או פה נקבר המ הבלדה  
 סימטריה בממשק בין הסקטור האזרחי והצבאי בתכנון מחנות צה"ל  המתפנים / נילי שחורי, א/

    מתכננת ערים ואזורים
 ביטחון / תומר גוטהלף, מתכנן המערכתיים בתכנון שטחי מחנות צה"ל המתפנים ע"י משרד ה היתרונות

 זורים ויועץ מלווה למשרד הביטחוןערים וא
 

 (501)מאירסדורף יפו -יחידת הצעירים של עיריית תל אביב פאנל :שוק השכירות בישראל
 יפו -עיריית תל אביביחידת הצעירים של "ר המושב: נעם בר לוי, יו
  העבודה שפיר, ח"כ סתיו/ שינוי פני שוק השכירות כמענה למשבר הדיור 
  אליהו, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון-שלמה בן/ מדיניות הממשלה בנושא שוק השכירות הפרטי 

 ?ניר מועלם, הטכניון/  כיצד מדינות אחרות מסדירות את יחסי השוכר והמשכיר 

  יפו-עיריית תל אביביחידת הצעירים של מנהל מיכאל וולה, / קידום שכירות הוגנת בעיר הגדולה 
 

 (502)מאירסדורף  רך בעיר קשוחה? וןתכנ
 למען זכויות תכנון תכנניםמ –במקום  עמותתקרוניש,  שרי"ר המושב: יו
 במקום  עמותתקרוניש,  שריירושלים המזרחית /  -לתכנון רך במרקם פרום  קווים 
 נאסר, עו"ד  קייסבבית צפאפא /  4כביש  -בין מרקם פרום לתכנון קשיח  לכודים 

 פדן, עמותת במקום  יעלהתחדשות שכונות דרום מערב ירושלים /  -תכנון קשיח לפרימת   קווים 

 העברית  האוניברסיטהעמירב,  משהשתי ערים פתוחות עם גבולות )רכים( /  – ירושלים 
 

 (503)מאירסדורף  חברתי תכנון
 אורן יפתחאל, אוניברסיטת בן גוריון יו"ר המושב:

 יפתחאל, רני מנדלבאום ותלמידי סדנת  אורןיקון בבאר שבע / ועושים 'עיר צודקת': תכנון ות חושבים
 גוריון -'מדיניות עירונית', אוניברסיטת בן

 שטרנברג,  נעמה מישר, יעל מוריה  רבקהנוף כסוכן פעיל בהתערבות עירונית בלוד /  –הקרוב העתיד
 ותלמידים, הטכניון 
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 גרפונקל, הלל הלמן,  דוריתהעין / בראש  ההמקרה של העיר הוותיק -קהילתי בעיר משתנה  שימור
 הטכניון 

 הפרקטיקות המרחביות של נשים יהודיות ופלסטינאיות תושבות העיר  -של המרחב הירושלמי  היומיום
 גרינברג רענן, האוניברסיטה העברית  מלכה/ 

 
 (504)מאירסדורף  עירונית התחדשות

 מכון טכנולוגי לישראל –מירב אהרון, הטכניון  יו"ר המושב:
  התחדשות מתחמי מסחר בישראל באמצעותBID "מיטל להבי, עמותת "בשותף / 

  רחוב הגבול: מחשבה חדשה על מושג המטרופולין בערי תיכון / מירב אהרון, הטכניון 

  מע"ר תל אביבי / חמוטל גורביץ ועדו אלונים, אלונים גורביץ אדריכלים בוני ערים  –המסגר מזרח 

 מז, חיפה: דוגמא למימוש פרויקט התחדשות עירונית כתכנון עם קצוות מתחם "חביבה רייק" ברמות ר
 פתוחים / אורנה מור ומיכל רז, עיריית חיפה

 
 (505)מאירסדורף  , שימור ומורשתכפר

 יו"ר המושב: רותי פרום אריכא, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 Bottom up  טמקין, ארי כהן ודבי חוברס  זאבחזון היזמים /  -תוכנית אב לתיירות כפרית במטה יהודה

 כהן אדריכלים  ארידהאן, 
 פרום אריכא, רונית  רותימסמך מדיניות ותכנון /  -הלאומית לחקלאות ולכפר בישראל  התוכנית

 החקלאות ופיתוח הכפר  משרדדוידוביץ' ואילן איזן, 
 מרגליות,  הדנעין כרם: תופעה מרחבית ייחודית שלהגנתה נדרשת חשיבה תכנונית מותאמת /  אגן

 להגנת הטבע ירושלים  החברה
 ן, מתכנן ערים ואזוריםמנדלסו עמיתלאומיים בישראל /  אתרים 

 
 (403)מאירסדורף  , ממ"ג וסימולציה עירוניתתכנון

 יו"ר המושב: דניאל פלזנשטיין, האוניברסיטה העברית
 גולן,  ליהיה ממגית / אפשרויות חדשות לתכנון רב פרמטרי בסביב -רחב היקף ובסביבה מורכבת תכנון

 מכון טכנולוגי לישראל  –הטכניון דורית גרפונקל, דנה לנדאו, טוני רנטיסי, 

 מיכלמרחבית מדוייקת לצורכי תכנון ברמה המקומית /  יסהדינמי ויצירת מידע חברתי כלכלי בפר מיפוי 
 לייכטר, דניאל פלזנשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים 

 גרינברגר, דני פלזנשטיין,  יאירתכנונית אל מול אסון עירוני: הערכה באמצעות סימולציה /  התערבות
 האוניברסיטה העברית בירושלים 

 הדר, יגיל אוסם, אבי  ליאתכלי לקבלת החלטות תכנון /  –תלת ממדית של נוף עתידי  המחשה
   LENNE'3D רמת הנדיב וחברתפרבולוצקי, יוכן מולדר, אגנס קירשהוף, 

 
 (404)מאירסדורף  ישום התכנון בתל אביב מנגנוני

 יפו -, אגף תכנון העיר, עיריית ת"אמנהלת מחלקת תכנון יפו והדרוםסייג אוריון,  אירית"ר המושב: יו
 אדריכלות  -עמוס ברנדייס , אמנון אליאןו ברנדייס עמוסלהתחדשות העירונית "בית ספר" /  עושים

  מנון אליאן ייזום ויישום פרוייקטים עירוניים, אותכנון עירוני ואזורי בע"מ
 עיריית תל אביבמור אביעדנוה עופר החדשה /  –ציבורית לתכנון אזורים מורכבים  אחריות , 

 עיריית תל אביבוקסלר ערןקיפודים ברמת אביב הירוקה /  –לעיר  הזכות , 
 שרוןתחדשות עירונית / ככלי לעידוד ה היסטורייםזמניים במבנים  שימושים -במבט מלמטה  שימור 

 , עיריית תל אביבגולן שירה בנימיני
 ברנדר אוריתשדה דב /  -זמניים ומיזמים קצובי זמן  שימושייםעירוני על ידי ייזום והתרה של  פיתוח ,

 עיריית תל אביב
 

 (602חינוך  -)עבודה סוציאלית  עם קצוות פתוחים תכנון
 יבה וקהילה, אוניברסיטת תל אביב, המעבדה לתכנון סב"ר המושב: טובי פנסטריו
 אביב   ל/ שלי כהן, אוניברסיטת ת וותפותחי קצ אדריכלים 

 המרחבי של מקום בתהליך תכנון עם קהילות: קהילה תכנון וזכרון/ חן משגב וטובי פנסטר,  עברו
 אוניברסיטת תל אביב 

 לימור, קנפו כלימור הציבורי / תגית כ רחבהשפעת מהפיכת התקשורת על המ -בקוד פתוח  עירוניות
 אדריכלים 
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 להתחדשות עירונית בשכונת  כמנוףקיר  ציוריMission   בעירSan Francisco  /טרינין מנגן,  דפנה
 ותכנון מימוש פרויקטים בע"מ בהסבי

 
 (603חינוך  -)עבודה סוציאלית  1וסביבה  תכנון

 מכון טכנולוגי לישראל –דניאל אורנשטיין, הטכניון  יו"ר המושב:
 מימוש פרוייקטים בע"מ/ פורום  -ותכנון  סביבהמגר,  עדיִמחזור זה שם המשחק! /  -עירונית  תחדשותה

 חברות המחזור בישראל  
 גורן אהובהסביבתי והשלכותיו / -זהב, דמוקרטיה מקומית ואחריות תאגידית: תסקיר חברתי מכרה-

 נדן, מכללת עמק יזרעאל -ווינדזור, נגה לבציון
 ועצהמ מהנדסתבשן, לשעבר  הדסאמצעי לתכנון ויישום תכנית משתפת וגמישה /   – הביוספרי המרחב 

 אזורית מגידו 
 זיידנברג, דניאל  רועיבעלי עניין ופערי תפיסות שירותי אקוסיסטמה באזור דרום ים המלח /  מיפוי

 אורנשטיין, אמנון פרנקל, הטכניון 
 שמילה ודעי,  אביבהרחבים ביוספריים בישראל / הציבור וערוב בעלי עניין בהקמה וניהול של מ שיתוף

 שמאי אסיף, דניאל אורנשטיין, הטכניון 
 
 

 17:00-18:20שלישי של מושבים מקבילים:  סבב
 

 (405)מאירסדורף  תכנון מיטבי של קרקע מופרת מתפנה –"להרים את הגדר" 
 כלכלה והנדסה. פזפז ארז,  דניאלה"ר המושב: יו
  "ן מיטבי של קרקע מופרת מתפנה / דניאלה פז ארז, פז כלכלה והנדסה תכנו –"להרים את הגדר 
  כהן אדריכלים ומתכנני ערים  אריכהן,  ארי/  יפו–"להסיר את הגדר": רובע שדה דב. תל אביב 

 מרחב עסקי תל אביב,  מתכננתטסלר,  גיליתהליך התכנון, סוגיות נבחרות /  –מחנה תל השומר  פינוי
 רשות מקרקעי ישראל 

 תכנון עירוני מיטבי בעולם של איזונים /  –בין רשויות, תפקיד המחוז כמאזן, מפשר, מכיל ומקדם  יזוןא
 מחוז מרכז, משרד הפנים  מתכננתפוסק,  דניאלה

 אוניברסיטת חיפההשימור בשטחי מחנות צה"ל המתפנים / שרי מרק,  הטמעת 
 

 (501)מאירסדורף בין חקיקה למציאות  -בר השגה דיור
 והקואליציה לדיור בר השגהמושב: אמילי סילברמן, האוניברסיטה העברית "ר היו
 האגודה לזכויות האזרחמור, -גן גילברגולציה של דיור בר השגה /  חידושים  

 נעלי יוסף,  חגיתתושבים לקידום דיור בר השגה /  התארגנויותViaplan  

 המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבייס, ג'ירי-בנא ענאיההצרכים לדיור בר השגה בחברה הערבית /  בחינת  
 

 (502)מאירסדורף  תחבורה ושיטות חדשניות בתכנוןחיים עירונית  איכות
  רטוגרפיהאוקיגנשיא קבוצת דגני,  אבי"ר המושב: יו
 איכות חיים, שיווק מודרני ושיטות חדשניות בתכנון תחבורה ציבורית / אבי דגני, גיאוקרטוגרפיה 

  התחבורה.  משרדגנון,  דרור/  תפעוליים חדשים בתחבורה הציבוריתטכנולוגיות ופיתרונות 

 עדליה.  חברתבוכר,  בצלאל/  שילוביות בין רכבת ישראל לבין שירותי  התחבורה הציבורית 

 רבכי יועץכהן,  שוקי/  שאלות חדשניות על מהות התחבורה בעידן התקשורת המודרנית ואוטומציה 
 לנתיבי אילון. 

 
 (503)מאירסדורף  2קצוות פתוחים גמיש עם  תכנון

 רחל קטושבסקי, סגנית יו"ר איגוד המתכננים יו"ר המושב:
 גוריון וסביבותכנון בע"מ -שטרן, אוניברסיטת בן אליהוכפרי במרחב העירוני /  פיתוח 

 השקעות  סיטילינקריכטר, מורן אביב, לירון פרחי,  רויתשל הרשות המקומית בהליך התכנוני /  מקומה
  בע"מ.

 האוניברסיטהפייטלסון, צביקה מינץ,  ערןהנופש המטרופוליניים: גישה כוללנית לקידומם /  אזורי 
 במרחב.  תכנוןו העברית

 שלי כהן, הטכניון ואוניברסיטת תל אביב.   ו איזנברג אפרתאלטרנטיבי לאן? /  תכנון 
 

 (504)מאירסדורף מודל לתכנון עם קצוות פתוחים  –של יישובים לא פורמליים בישראל  הסדר
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 , אוניברסיטת בן גוריון"ר המושב: יודן רופאיו
 גוריון -רופא, אוניברסיטת בן יודןעקרונות הסדר הלא פורמלי ודוגמאות ליישומו בישראל /  – הקדמה 

 מנור, -רוזנר יערההגלום בישובים הבדואים הלא מוכרים כבסיס להתפתחותם העתידית /  הסדר
 גוריון-אוניברסיטת בן

 מאיסההכלל: המרחב הציבורי בעיר הערבית, בהדגמה על סכנין / -אינטימיות ושייכות לנחלת בין 
 גוריון-פאחורי, נורית אלפסי, אוניברסיטת בן-תותרי

 בתיה רודד, לבן ישרא ארנוןוהבדווים בצפון הנגב /  31עם קצוות אפורים: המקרה של כביש  תכנון ,
 גוריון -אבינועם מאיר, אוניברסיטת בן

 
 (505)מאירסדורף  יתרון, איום, הגנה, גמישות –פתוח במרחב הכפרי  קצה

 הלוי, א.ב מתכננים מיכל"ר המושב: יו
 סופר, לביאה אפלבום, אוניברסיטת בר מיכאלהאם ייפגשו? /  –יישובית ומדיניות פיתוח כפרי  זהות-

 אילן 
 קשטן, א.ב מתכננים  אסףפתוח ומשמעותו בתכנון המרחב הכפרי /  קצה 
 קידר, א.ב מתכננים  דניהאם יישוב עם קצוות פתוחים? /  –הכפרי  הישוב 
 

 (403)מאירסדורף עירונית בירושלים  התחדשות
   הממונה על מחוז ירושלים, משרד הפנים"ר המושב: דלית זילבר, יו
 פלד, חן פרנקל  ענבלהתחדשות עירונית בשכונות דרום מערב העיר /  -אב יובלים גנים  תכנית 

 איתן, רות  דןשל תכנית /  להגלגו -תוכנית "סופרפלא" -בוחן: התחדשות עירונית במתחם הנורית רהמק
 להב

 פוני עמיתמרזל,  דנההחברתי /  הסיפורעירונית בשכונות יובלים גנים,  התחדשות 

 רודשבסקי, אמנון ארבל    אילנה, ירושלים / העירוניתהתכנון העירונית בתוכניות להתחדשות  מדיניות 
 

 (404)מאירסדורף  לקבוצות אוכלוסיה תכנון
 תכנון ערים ואזורים -יו"ר המושב: חנה מורן, מורן 

 המשרדסממה, אלה אילת, איריס אפרת,  גלעדהאם אנחנו ערוכים עבורם? /  –ותיקים  אזרחים 
 לאזרחים ותיקים, מפעם עמק יזרעאל והגליל, אורבניקס בע"מ 

 כהן, יודן רופא, אוניברסיטת  יובלכי רגל, בדגש על ילדים וקשישים / העיצוב העירוני ותנועת הול איכות
 גוריון בנגב -בן

 מכון טכנולוגי לישראל –רוזנברג, הטכניון  אליסההולכות רגל בעיר /  נשים 

 אטדג'י, עיריית חולון  מאירבהליכי תכנון ורישוי /  נגישות 
 

 (602חינוך  -סוציאלית  )עבודה עירוני כבסיס לתכנון עירוני פתוח קצוות עיצוב
 אקדמיה לאומנות ועיצוב  בצלאל, חיים יעקובי"ר המושב: יו
 בצלאלאביגדור,  יאיר"ר / עמגורים משולבי מ –קצה פתוח  קהילת 

 גוגנהיים,  דודפרויקטים /  שלושה –עירונית  פתוחת קצה כתפיסה מתחדשת בעיצוב עירוני  התחדשות
 בצלאל

 בצלאלזכריה שיקאר,  אלוןעירונית /  פסיכואנליזה 

 רובין הייזלר,  נועההמנדט /  ופתהגיאוגרפיה כמפתח להבנת התכנון: תכנון ירושלים בתק ביקורת
 בצלאל

 
 (603חינוך  -)עבודה סוציאלית  2וסביבה  תכנון

 טכנולוגיות מתקדמות בע"מ LDD יו"ר המושב: תומר אש, 
 מרטון -דוידוביץ רונית, גלוטר שרון/  וחיםפת קצוות עם לתכנון ככלי השרון הוד לקיימות אב תכנית ,

 . ר.מ.ד, השרון הוד עיריית, דקל שלומית
 להגנת הטבע  החברהכהן, -בנארי שירהתכנון לעתיד בראייה עכשווית /  -מודיעין 

  "מקיימים בפיתוח מחדש של מתחמים חשודים בזיהום  תהליכים –"...וגם קולנוע רקס כבר לא קיים
 טכנולוגיות מתקדמות בע"מ  LDDאש, מיכל שכטר, רפי מנדלבאום,  מרתובמרקם העירוני / 
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, פינת רח' הנגיד( 1לארכיטקטורה )רח' בצלאל  לקהבצלאל, המח 21.2.2014יום שישי 
 וסיורים מקצועיים בעיר ירושלים

 
 התכנסות וכיבוד קל 9:00-8:30

 
 מליאת בוקר 10:30-9:00

 סיכום סדנת התכנון 
 תכנון ופיתוח בירושלים –ירושלים , מהנדס העיר אדר' שלמה אשכול 
 עימותים תכנוניים בירושלים, תכנית אגן העיר העתיקה - , בצלאל, מכון שכטרן ברור דור"ד 
 להיום 70 -משנות ה 

 
 כיבוד קל והתארגנות לסיורים  11:00-10:30

 
 ההשתתפות בסיורים בהרשמה מראש בלבד -יציאה לסיורים  13:30-11:00

 
 הסיורים המוצעים:  פרוט

  
פעילה  –דניאל אסייג ונגה עשת  אדר', שכונת מחנה ישראל והמרכז החדש למורשת יהדות צפון אפריקה. 1

 ן להירשם לסיור זהתני  חברתית
 שכונה לשימור במרכז העיר העוברת תהליכי שינוי ופעילות קהילתית. יציאה רגלית לסיור.

  
  
משה שפירא ונציג הרל"י ויזמי התחנה  אדר', מתחם התחנה הראשונה, פארק המסילה ושכונת בקעה. 2

  ההרשמה לסיור זה נסגרה -מלא הסיור הראשונה
 
פעילות פנאי באתר שימור, מרחב ציבורי חדש בפארק המסילה ושכונה לשימור בקעה. יציאה לסיור  

 באוטובוס.
  
  
   ההרשמה לסיור זה נסגרה -הסיור מלא אמנון ארבל, סגן מנהל אגף התכנון, כיווני פיתוח בירושלים. 3

  זיים בירושלים ותצפיות על אזורים מרכזיים. יציאה לסיור באוטובוס.סיור באתרי פיתוח מרכ
  
  
 ן להירשם לסיור זהתני  אדריכל העיר עופר מנור, סיור לאורך תחנות הרכבת הקלה. 4

פתיחה, תצפית והסבר מהר הרצל, תכנית העיר החדשה בכניסה לעיר, תכניות ומרחב ציבורי ברחוב 
  יציאה רגלית לסיור. יפו.

  
  
 -מלא הסיור אדר' נועה ברנט –מתכננת הרובע , יובלים בירושלים-באזור גנים התחדשות עירונית. 5

  ההרשמה לסיור זה נסגרה
 

הקרקעות הפנויות לבניה בעיר, תוספת יחידות דיור חדשות בעיר תתרכז בשנים  לאור המצאי המוגבל של
הבאות בתהליכי התחדשות עירונית, בתוך המרחב העירוני הבנוי. קריית היובל וקריית מנחם הן שתיים 

המיועדות להתחדשות עירונית. בסיור בהן נראה מהן המורכבויות התכנוניות ומהן  משלוש שכונות בעיר
ההזדמנויות והחששות. נציג מורכבויות ומצוקות חברתיות המאפיינות את השכונות בפרויקטים גדולי 

ממדים של פינוי בינוי. הסיור יודרך בליווי המתכננים האורבניים והעובדת הקהילתית במנהלים 
נעבור בנסיעה באזורי התחדשות עירונית, ניכנס לאחד המבנים לביקור, נלך ברגל בין המבנים  הקהילתיים.

  ונצפה על אזורים שונים, הכל בליווי הסבר בנושאי חברה ותכנון. יציאה לסיור באוטובוס.
  
  
ה ההרשמה לסיור ז -הסיור מלא  סיור בוקר  אפרת שניאורזון -מתכננת הרובע ,סיור במזרח העיר .6

  נסגרה
יציאה לסיור  שלא כשאר הסיורים. 8:00-11:00בשל שעות התפילה במסגד בימי שישי, סיור זה יערך בשעות 

 נק' המפגש תתואם עם המשתתפים דרך הדוא"ל. באוטובוס.
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אדר' רועי לביא ודנה  -מתכנן הרובע, תכנון לקבוצות אוכלוסייה שונות במרחב הציבורי של מרכז העיר. 7
הסיור ין אדריכלית מרחב ציבורי, עיריית ירושלים בשיתוף החברה לפיתוח מרכז העיר )חברת עדן( בורשטי

   ההרשמה לסיור זה נסגרה -מלא
מרכז העיר ירושלים מורכב מקבוצות שונות, תושבים, סוחרים ותיירים, מע"ר חרדי לצד מע"ר כללי, לצד 

 מע"ר ערבי.
ממשק מול הקהלים הרלוונטיים לכל אתר. חצרות נחלאות במתח בסיור נציג דוגמאות לתכנון תוך בחינת ה

שבין שימור להתחדשות בין תושבים לתיירים, הגבול בין המ"ער החרדי לכללי, במתח שבין התושבים לבין 
המבקרים, בין חילונים לחרדים מה המשמעות התכנונית בתכנון מרחב לחרדים אם יש כזו? ואיך רצונות 

  יציאה רגלית לסיור. רכי הסוחרים בתכנון רחובות מרכז העיר.התושבים נפגשים עם צו
  
  
הלל שחר, מנהל פיתוח עסקי במרכז העיר, התחדשות מרכז העיר, העבר ככלי להתחדשות עירונית, . 8

 חברת עדן
   ההרשמה לסיור זה נסגרה -הסיור מלא

בעברו , בסיור נראה כלים הערכים ההיסטורים אשר כיננו את מרכז העיר  התחדשות מרכז העיר , ע"י
להתחדשות עירונית אשר נשענים על ההיסטוריה של מרכז העיר , נחדד את הקשר בין הרובד העסקי כלכלי 
לביו המרחב האורבאני בהקשר זה . הממשק בין המגזר הציבורי והפרטי והשפעתו על המרחב העירוני מחד 

  יציאה רגלית לסיור. ועל תמהיל העסקים מאידך.
  
  
 -מלא הסיור מתכנן מוטי קפלן בשיתוף המינהל הקהילתי בית צפאפה, סיור בשכונת בית צפאפה .9

  ההרשמה לסיור זה נסגרה
 

  כפר ערבי במרכז עיר מתפתחת. יציאה לסיור באוטובוס.
  
  

 ן להירשם לסיור זהתני עמיר בלבן, החברה להגנת הטבעטבע עירוני בירושלים, . 10
  יציאה רגלית לסיור. 
  
  

  ההרשמה לסיור זה נסגרה -מלא הסיור יעל דרייפוס שקד -מתכננת הרובע, המע"ר החרדי. 11
מרכז עיר ייחודי המשלב שכונת מגורים אינטנסיבית, מרכז עסקים, חצרות אדמ"ורים  –המע"ר החרדי 

 ומוסדות מרכזיים.
בשנים האחרונות עבר מע"ר זה תהליך של שידרוג מרחב ציבורי, בסיור נבחן את השפעותיו של התהליך על 

פרט ברחוב מלכי ישראל, נבקר בחצרות חסידים ונלמד על ניהול חיי יום החיים העירוניים בכלל והעסקים ב
שכונת המגורים החדשה שהולכת ומתפתחת בתוך מתחם  –יום לצד מרכז חיים הומה. נסיים ב"שנלר"

  יציאה רגלית לסיור. שימור על רחוב מלכי ישראל.
  
  
 הנחיות להרשמה ותעריפי תשלום יש להירשם ולשלם לסיורים מראש. -המקומות בסיורים מוגבלים 

 
 
 

 , ירושלים17בצלאל, בית הנסן, רח' מרקוס  19.2.14יום רביעי 
 

 (לפרטים -בהרשמה נפרדת) תכנון עם קצוות פתוחים :מקדימהועיצוב אורבאני תכנון ת סדנ 17:00-9:30
 
 מנחים: חיים יעקבי ויאיר אביגדור, בצלאל – קהילות, אקטיביזם ותכנון בירושלים -קצוות פתוחים  .1
מנחים: דוד גוגנהיים, זאב דרוקמן, בצלאל, ועדנה לרמן,  – קצוות פתוחים בתוך העיר -לגדול פנימה  .2

 יו"ר איגוד המתכננים
 ה: ראסם חמאיסי, אוניברסיטת חיפה.חמנ –)כפרים, ערים, ערים מעורבות( הערבי  מגזרתכנון ב .3
מנחים: מייק טרנר ונועה הייזלר רובין,  – Historic Urban Landscape :2011משנת המלצת אונסקו  .4

 בצלאל
 

 הועדה המארגנת מודה לנותני החסות לכנס:
 

 הרשות לפיתוח ירושלים

http://www.aepi.org.il/index2.php?id=352&lang=HEB
http://www.aepi.org.il/loadedFiles/214.pdf
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 מחקרי פלורסהיימר

 
 יבה לתכנון אורבני של קבוצת גיאוקרטוגרפיההחט

 


