11:00-09:30
מיני מליאות

יום חמישי |  15במרץ  | 2018מרכז כלל ,ירושלים | תכניה
חדר  - 1קומה P1

חדר  - 2קומה C2

חדר  - 4קומה P1

חדר  - 8המרפסת

חדר  - 9קומה C2

תחבורה ונגישות :תכנון צופה עתיד לקראת ישראל 100

מכפר לעיירה  -סוגיות מרכזיות בתכנון הישובים הערביים

‘מורה נבוכים’ למתכננים:
צוהר לעולם החרדי בעקבות התדריך החדש

אוכלוסיות ירושלים  -מפגשים במרחב הציבורי

התכנסות עירונית פנימה מול התבדרות לשטחים
הפתוחים

דוברים :זוהר זולר ,ערן פייטלסון ,ניר שרב ,רותי שפרנט ,עבהאל ודני ירס

דוברים :ראסם חמאייסי ,איימן סייף  ,אהוד יוסטמן ,עינאיה בנא ג’רייס,
יונתן כהן ליטאנט  ,ארי כהן ,תמי סתיו

דוברים :הרב יצחק רייך ,יצחק פינדרוס ,שירה תלמי ,דני גולדברג
יחיאל (חיליק) קורין ועמוס ברנדס

הנחייה :מתן ישראלי ,אמילי סילברמן .דוברים :עופר מנור ,מריק שטרן,
מלכה גרינברג ,אלעד בסרגליק ,סיוון שריר-כהן ,אלעד בסרגליק ,מוראד
נטשה ,יערה רוזנר

דוברים :עמיר ריטוב ,גלית כהן ,אבירם דהרי ,דני צ’מנסקי,
אבישי קימלדורף ,רפי אלמליח

יו”ר :ערן רזין

יו”ר :עדנה לרמן

יו”ר :תמי גבריאלי

יו”ר :דניאל מורגנשטרן

יו”ר :אדר’ ורד סולומון ממן

חדר  - 1קומה P1

11:30

מליאה מרכזית :ברכות :עדנה לרמן ,יו”ר איגוד המתכננים ,ח”כ יואב גלנט ,שר הבינוי והשיכון ,ניר ברקת ,ראש עיריית ירושלים ,דלית זילבר ,ראשת מנהל התכנון
עלי איוב ,מנהל המינהל הקהילתי בית צפאפה ,נתנאל פישר ,יו”ר מינהל קהילתי גנים הענקת אות יקיר התכנון אסיפה כללית

13:30

ארוחת צהרים חופשית בסמטאות שוק מחנה יהודה

פאנל :ירושלים ומגוון אוכלוסיות בה בהנחיית עפר גרידינגר ,מנהל אגף התכנון ,עיריית ירושלים .דוברים :הרב יוסי דייטש ,סגן ראש העיר ירושלים,

חדר  - 1קומה P1

חדר  - 2קומה C2

חדר  - 3קומה P1

חדר  - 4קומה P1

חדר  - 5קומה P1

חדר  - 6קומה P1

חדר  - 7קומה P1

חדר  - 8המרפסת

חדר  - 9קומה C2

חדר  - 10קומה C1

חדר  - 11קומה C3

חדר  - 12קומה C3

מדיניות דיור

יו”ר :ניר מועלם

תכנון פריסת אזורי
תעשיה

סביבה וקיימות עירונית

תחבורה ונגישות

התחדשות חברתית
בהקשר העירוני

המרחב הציבורי בערים

מדיניות עירונית

תכנון בישובים ערביים

יו”ר :רוית חננאל

מרחב כפרי
ויחסי עיר-כפר

ירושלים - inside out
דיון בתכניות עתידיות

שטחים פתוחים בעולם
של תכנון וביצוע  -הילכו
שניים בלתי אם נועדו?

יישום עקרונות של פיתוח
מוטה תחבורה ציבורית
בתכנון סטטוטורי:
מטרופולין באר-שבע
ותחנות הרכבת בבאר-
שבע כמקרי בוחן ניורמברג

פעילות עצמאית
במרחבים ריקים בתל
אביב ,חיפה וירושלים:
מפלישה עירונית לפעולה
מוסדרת אברהם רות
עירוניות ,שונות ומגוון
בעידן ההתחדשות
הניאוליברלית בן אריה רונן

רצף עירוני חדש
בירושלים :תכנית הכניסה
לעיר וקירוי בגין אייזן ליאת
עין אל חניה  -פארק
עמק רפאים ,ירושלים טל

שטחים פתוחים בתוכניות
כוללניות למועצות
האזוריות – מרכז או
משאר? רמון אורי ,שדה נדב

בנייה לגובה

יו”ר :דורית הוכנר

יו”ר :תומר גוטהלף

יו”ר :רינה דגני

יו”ר :רועי לביא

יו”ר :ערן רזין

יו”ר :נורית אלפסי

יו”ר :דודו קוכמן

יו”ר :אורן יפתחאל

יו”ר :חן פרנקל

יו”ר :שחר סולר

16:30-15:00
מושבים מקבילים סבב 1

תחזוקת מבנים גבוהים
בישראל טולדנו חגי ולוקר
גלעד

ציפוף ובניה לגובה-
“מגדלים כושלים”– עובדה
מוגמרת או אתגר מקצועי?
דולב גלי

מגדלי מגורים בישראל –
מעגלי ההשפעה גרפונקל
דורית ואלתרמן רחל

בנייה לגובה בצומת
דרכים :תובנות מוושינגטון,
פאריס וירושלים צ’רני יגאל
ורוזן גלעד

גשרים למגורים ושכונות
בקומות אוליצקי מיכאל

פריסת אזורי תעסוקה
עתידית כהן נעם
היכן צריך לתכנן אזורי
תעסוקה בישראל ,היכן
לעצור פיתוח ולמה? דגני
רינה

הצורך בהתערבות מדינה
בתכנון אזורי תעסוקה
וכיצד? יחזקאלי איתי
חצור ,חריש ,בני עייש
וקריית אונו  -האם וכיצד
ניתן למשוך אליהם נדל”ן
עסקי? קורץ ישראל
אזור תעשייה צ.ח.ר –
דוגמה לתכנון גמיש
בפריפרייה בניון מיקי

אתגרים סביבתיים בציפוף
ובעירוב שימושים במרחב
העירוני  -חשיבה “מחוץ
לקופסא” ארנון אסנת
הבטחת צרכי העתיד:
תשתיות ושטחים פתוחים
לוי שירלי

“נגד מיקום בחצרי”-
מאפיינים ,גורמים
והתמודדות עם תופעת
הנִ ְמ ּב”י בישראל :הדגמה
לגבי תשתיות אנרגיה
חיוניות פורטמן מישל ו בני
פירסט

סביבה עירונית וקיימות
בישובי ספר פריפריאליות
וטורי אשר

תכנון בר קיימא – הסביבה
הביתית ועמידה באתגרי
הגיל לרנר רוח מרגלית
עצי רחוב בשכונות מגורים
חדשות בישראל :הטמעת
הידע בתכנון ובביצוע איל-

אלכסנדרו

תחבורה ציבורית/תשתיות
תחבורה ביישובי בחברה
הערבית חליליה מוחמד
וברנזבורג אינה

הון ניידות בקרב נשים
יהודיות בישראל שליסלברג
בקי וגבעוני משה

תחבורה ונגישות כמרכיב
בעיצוב פני השכונה
החרדית רגב-מתוקי גל
ושהינו קסלר שלומית

ופנסטר טובי

ביחד ולחוד –
ארכיאולוגיה תכנונית
של כתובת בהתחדשות
עירונית בירושלים פנסטר

מדרך לרחוב רכבת קלה
עירוני פעיל ומעורב
שימושים :המקרה של
רחוב ארלוזורוב גינסברג-
הברון גילה והאוז עידן

מהפכה בהליכה :לחגוג את
האהבה לעיר שטלריד יובל

נכסי צאן ברזל פלג מימי ,
אביעד מור ולוטן הילה

תל אביב-יפו 2.0
תכנית אסטרטגית לעיצוב
העתיד העירוני :מקרה
בוחן :תכנית אסטרטגית
לתל אביב-יפו ורבקל אלס,

וגומל עינת

בר יוסף צילי ופיניש חדוה

פיתוח מרחבים ציבוריים
באמצעות יצירת מקום

זה עובר כל גבול!

גרביץ שיר

Bordering on the

 impossibleתכנון אזורי
גבול במבט לעתיד יער-

טובי

תרבות וקולינריה  -בסיס
לעירוניות מתחדשת

ויזל טל

חקלאי רן

ביחד ולחוד :מענה עירוני
לכולם דוידוביץ-מרטון

מקום יוצר קהילה -קהילה
יוצרת מקום :מרחב ציבורי
/פתוח לציבור וינר רחל

האם קיימים הבדלים
בין הרשויות המקומיות
בישראל בשילוב היבטים
של קיימות חברתית
בתכניות לפינוי בינוי?

רונית ,פרי שירן ,זרצר גיל

התנגדות לעוגן תרבות
כמנוף להתחזקות עירונית:
כש’האחר’ תופס פיקוד על
הפסטיבל לתאטרון אחר

כספי חני

פרוגרמה חכמה –
מודליזציה לתהליך התכנון

יאבו איילון שרון

תשתיות ושטחים פתוחים
אביב מורן וסלימאן גו’רג

חצי יובל של תכנון
אלטרנטיבי לכפרים הלא
מוכרים בנגב דקל תומר,

מאיר אבינועם ואלפסי נורית

תפרושת הבניה בישובי
המגזר הערבי עמיזן
אבינועם

תכנון עבור הציבור ככלל
אל מול תכנון עבור היחיד
כפרט מסמך מדיניות
לסאגו’ר כמקרה מבחן
קלי-גוטמכר מיכל ,לרמן
עדנה ויינשטיין לימור וקידר
ענבל
 :Out of Waterתכנון

משאב המים כבסיס
למינוף קהילה מדברית
מוחלשת  -ריכנטל אלה

משבר הדיור והנזק שנגרם
למערכת התכנון בורוכוב
אליהו

ריכוזיות ,ניאו ליברליזם
ומדיניות דיור :השפעת
יחסי שלטון מרכזי-שלטון
מקומי על בניה למגורים
בישראל אשל שרון וחננאל
רוית

“הון-שלטון ממשלתי”
והקשר לציפוף עירוני,
תחבורה נגישה ופריסת
מוקדי תעסוקה חזן דורון
דיור בהישג יד ככלי תכנוני
למניעת הדרה  -לקראת
מהפכה? אטינגר אורי,
ולרשטיין סבסטיאן ורבינוביץ
מתן

הפרבור בישראל -
תמורות קהילתיות
ומרחביות שליו קרן ,מאיר
יצחק ורופא יודן

רונן גיא

16:30

18:30-17:15
מושבים מקבילים סבב 2

התבדרות המרחב העירוני
והשפעתו על השטחים
הפתוחים זנזורי אסף
תמורות ביחסי עיר-כפר
בישראל סופר מיכאל,

אפלבום לביאה עמית עירית,
כהן ניר ושאול ירדנה

מרחב כפרי או מרחב
חוץ עירוני? עתידה של
‘הכפריות’ בישראל כרמל
מילכה

המרחב הכפרי ומשבר
הדיור -מטה יהודה כמקרה
מבחן נאור ורניק מיכל
תכנית כוללנית במטה
יהודה  -מקרה מבחן
לקונפליקט שנוצר בתכנון
יישובים כפריים שנכללו
במרקם עירוני בתמ”א 35

גולדברג איריס וטל רביב

קו פרשת המים הארצי
בירושלים קפלן מוטי ורינגל
נעמה

מרכז כלל ירושלים-
התחדשות המרחב
הציבורי איתן דן
Making Jerusalem

 :Coolerהעיר היצירתית,
בריחת צעירים ,מגוון
קידר נגה

וזנזורי אסף

הטמעת מסדרון אקולוגי
ארצי בתכניות מתאר
מחוזיות  -כלי תכנוני
להשגת פיתוח בר קיימא

ברנשטיין איריס ,אבנרי מירה
ודותן רותם
ממשק תשתיות ויער ינאי
שני

חשמל סולארי ושמירת
השטחים הפתוחים
בישראל-האם סותרים זה
את זה? בוימל דרור
המצוק החופי  -שילוב בין
הגנה למניעת התמוטטות,
פיתוח חופי ושמירה על
ערכי טבע לונדון ניבה
ומורגנשטרן אורנית

בחירת הפוסטר הטוב ביותר על ידי משתתפי הכנס | אזור ההתכנסות ,קומה ( P1מחוץ לחדר מס’ )1

חדר  - 1קומה P1

חדר  - 2קומה C2

חדר  - 3קומה P1

חדר  - 4קומה P1

חדר  - 5קומה P1

חדר  - 6קומה P1

חדר  - 7קומה P1

חדר  - 8המרפסת

חדר  - 9קומה C2

חדר  - 10קומה C1

חדר  - 11קומה C3

חדר  - 12קומה C3

הכלה והדרה
בהתחדשות עירונית

פרוייקטים בירושלים

התחדשות עירונית
ממזרח למערב

התחדשות עירונית

תכנון לאוכלוסייה
הבדואית

תכנון ידידותי לצעירים

עתידים עירוניים

מרחבים משותפים

פורום מתכננים צעירים

עתיד המרחב הכפרי
במציאות משתנה

שטחים פתוחים וסביבה

יש חיים בשוליים:
קהילות במרחב האפור

תושבים יוזמים התחדשות
עירונית  -הכיצד? קדוש

התחדשות עירונית קינן דן
התחדשות עירונית במזרח
ירושלים חדוות נעה ומנצור

יו”ר :יערה רוזנר

יו”ר :נעמי אנגל

מדירות ומכילות  -סביבות
מגורים וסביבות חיים
משתנות נוכח תהליכי
התחדשות העירונית
ברחבי המדינה בראיה
מחוזית אנג’ל נעמי ,גוטהלף

תומר ,כהן ליטנט יונתן ,פלד
ליאת ,קפלן גיא ותלמי שירה

אירוע ערב חגיגי

יו”ר :אורית ארליכמן

יו”ר :ליאת אייזן

אלעד ובר ניר לואיס

תכנית פנוי בנוי “נוף
הפארק” :יובלים גנים להב

רות ,איתן דן ובילואוס שירה

התחדשות עירונית או

כרמל תמיר

תכנית מתאר לשכונת
עיסאוויה ,ירושלים :תכנון
במרחב א-פורמלי אלישע

חברתית? איליאס מסינס

אמיר וכהן ארי

ייצוג הציבור במאבק על
דרום מערב העיר ירושלים
 המינהל הקהילתי ורכסלבן מילר נחמה
המרחב הציבורי החרדי:
מחשבות על תכנון למגזר
החרדי בעיקבות התבוננות
במע”ר החרדי בירושלים

אותנטיות ללא עבר,

קותי גלעד

19:00

בן ברוך דפנה ואוסטרובסקי
גלעד

אפרתי אריה אתי

סלדינגר ורד

מושב פוסטרים מיוחד בלווית מזון לגוף ולנפש

כפריות  -לא מילה גסה
או על כפריות ועירוניות

| נוקטורנו : LIVE

המקרה של טלבייה סעדי
יארה

תוואי הרכבת הקלה
בירושלים כמחולל
עירוניות זילברפרב בן עזרא
אלה

יו”ר :חנה מורן

יו”ר :תמי גבריאלי

יו”ר :מיכאל סופר

יו”ר :רני מנדלבאום

יו”ר :מצדה דרורי

כיתן דימונה :סיפור של
מפעל עם עיר /עיר עם
מפעל דה לה זרדה תמר,

קטושבסקי רחל ודרורי מצדה

“מחדשים את
ההתחדשות” :תכנית
התחדשות קריית משה
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