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09:30

מרכז הצעירים

מליאה מרכזית:  ברכות: יו”ר איגוד המתכננים    הענקת פרסים לעבודות סטודנטים מצטיינות    מר רוביק דנילוביץ, ראש העיר באר שבע    שיחה בשניים: ד”ר עינת קליש רותם, ראש העיר חיפה, והעיתונאית מירב מורן    
The Way Freiburg went to become one of the Greenest Cities of the World, Wulf Daseking, Prof. Dipl. Ing. Arc. Former Chief Planning Officer for the City of Freiburg      הענקת אות איגוד המתכננים לרשויות מקומיות מצטיינות בתכנון 

הפסקה וכיבוד     רחבת תיאטרון הפרינג’11:30

13:45-12:15
ת

או
מלי

מיני 

תיאטרון הפרינג’בוצ’רי 1החלוץ 33הבוסתןסמילנסקי בוטיק

מונופול אורבני כלכלי או פיזור כוחות? איך תראה תמונת העתיד 
של מדינת ישראל אם תממש התכנית האסטרטגית לדיור?

יו”ר: טל אל על

מהי עירוניות מחוץ לתל אביב?
יו”ר: ערן רזין

משנים דרך בתכנון הכפרי
יו”ר: אהוד יוסטמן

מנהיגות ותכנון “מחוץ לקופסה” )התל-אביבית(
יו”ר: יצחק )קיקי( אהרונוביץ

חדשנות בתכנון ברשויות המקומיות
יו”ר: שרון בנד חברוני

דוברים: ניר בריל, דניאל מורגנשטרן, רועי לביא, ערן פייטלסון, רוני 
פלמר, דיויד סוקט

אבי  קימלדורף,  אבישי  ממן,  סולומון  ורד  גוטהולף,  תומר  דוברים: 
מאור, דני גולדברג

דוברים: שי חג’ג, אסנת קמחי, גלית ויטנברג, רחל קטושבסקי, דורית 
שפינט, אילן איזן

חמו,  בן  ניסן  דורון,  ערן  הוושלה,  אל  איברהים  אוחנה,  טל  דוברים: 
אמיתי הר-לב, אופיר ליבשטיין, הילה שלומי

הזוכות  הרשויות  נציגי  אפריל,  שרון  שנהב,  גיל  דוברים: 
ב’אות הרשויות המקומיות המצטיינות בתכנון’ לשנת 2019

ארוחת צהרים חופשית ברחבי העיר העתיקה של באר שבע    מפת מסעדות זמינה לבאי הכנס 13:45

16:30-15:00
סבב 1

ם 
קבילי

מ
ם 

שבי
מו

החלוץ 33מרכז הצעיריםעשן הזמןתיאטרון הפרינג’בר ברוןכפיתהבית הגאהכפרההעתיקהבוצ’רי 2בוצ’רי 1

מדיניות תכנון וקרקע
יו”ר: ערן פייטלסון

היישובים הכפריים 
והמרחב הכפרי בפריפריה:

חזון ותמונת עתיד
יו”ר: מילכה כרמל  

תכנון ואוכלוסייה ערבית
יו”ר: נורית אלפסי

תכנון ארוך טווח בפריפריה
יו”ר: ליאורה מירון

מהי התחדשות 
עירונית בפריפריה 

שולחנות עגולים
יו”ר: חנה מורן

מפגשים בעיר
יו”ר: נדב פן

תכנון ואוכלוסייה חרדית
יו”ר: חיה אלעזר גרינברג

 

זהות מקומית
יו”ר: גיא קפלן

תכנון ואוכלוסייה בדווית
יו”ר: יובל קרפלוס

טבע וסביבה
יו”ר: שי טחנאי

 

התחדשות עירונית 
קרית משה
יו”ר: עינת גנון

חיים במדינה הולכת 
ומצטופפת-קניבליזם 

תכנוני של השטחים 
הפתוחים בישראל זנזורי 

אסף, בוימל דרור 

תהליכי תכנון מחוץ לאזורי 
הביקוש: השפעתה של 

התכנית האסטרטגית לדיור 
על יחסי מרכז-פריפריה 

פייטלסון ערן, הורביץ הראל 
ענת, מינץ צביקה, סטינקמפ 

גיא, צבן שאול 

פרבר, עיר, שדה קפלן מוטי 

מ-NIMBY ל-YIMBY: תכנון 
תשתיות ארציות בשולי 

המרכז ובפריפריה שפינט 
דורית, חינקיס שני, רייך רומן 

עדי, פסלר אידלשטיין יעל

היישוב הכפרי בפריפריה 
לאור המסמך המנחה 

החדש של מרכז המועצות 
האזוריות קשטן אסף

התחדשות כפרית קידר דני

סוגיות וחסמים להתפתחות 
הישוב הכפרי והטיפול בהם 

דרורי מיכה

מקומה של הפריפריה 
הרחוקה במפת התכנון מור 

יוסף שירה 

אתגרים בתכנון קהילות 
קטנות מרוחקות דברה 

יוספה, צימרינג אופיר

אתגרים בפיתוח מזרח 
ירושלים גרידינגר עפר

שיתוף פעולה בין המגזר 
הציבורי לפרטי לטובת 

התושבים עצמון טל 

בין יוממות לנגישות 
להזדמנויות: אתגרי 

התחבורה מחוץ 
למטרופולין שביטה פאדי, 

ברנזבורג אינה 

קודים מרחביים ודפוסי 
מגורים בישובים הערבים 

בישראל תותרי פאח׳ורי 
מאיסה, אלפסי נורית

למה הפריפריה נשארת 
פריפריה? עירוני יהודה 

חזון פיתוח מרחב דרום 
לקראת שנת 2050 גרטל 

שולמית, ניידמן אירינה, 
רחמימוב אריה, מירון ליאורה, 
ברקאי זאב, עברון ירון, עוזרמן 

מיכאל, קפלן מוטי

העיר - כישלון כלכלי 
מפואר כרמי יובל 

תכנית לאומית לחיזוק 
הפריפריה לקראת 100 
שנים לישראל שנל יצחק

התחדשות עירונית: 
האם אפשרית גם בערי 

הפריפריה? מורן חנה 
בהשתתפות נעמה דהן מנכ”לית 

קרן מיראג’

עירוניות וצבא - הילכו 
השניים יחדיו? ישראל אמיל 

מערכות היחסים בין 
ישויות גיאוגרפיות צבאיות 
ואזרחיות והבניית המרחב 

בישראל - בסיס פיקוד 
הדרום והעיר העתיקה של 

באר שבע כנען יובל, מאיר 
אבינועם, יפתחאל אורן 

המכללות כמקום מפגש 
ראשון בין צעירים 
בפריפריה - תכנון 

ההזדמנות סימונוביץ חביאר, 
שרעבי משה, שחור טל 

תופעת שוליים מרחב כרמל

חרדים לעתיד - תכנון 
מרחב “קו התפר” בין בני 

ברק לגבעת שמואל אבניאל 
אוהד 

גבעת האותיות - גן 
ארכיאולוגי ברמת בית 

שמש איזנברג רם 

עירוניות חרדית בפריפריה 
שפירא חנה, הלרמן ג׳וס, שלו 

הלל, גרטל שולמית

עירוניות = חרדיות, תיאור 
קווים מנחים ייחודיים 
בהתוויית תכנון למגזר 

מולדבסקי יצחק

בית שאן - לשבור את 
קירות הזכוכית פיק ענת 

וקלאוס שרי 

ארכיטקטורה ממלכתית 
כמנוע להתחדשות עירונית 

שדר הדס 

חשיבותו של ידע מקומי 
לשיח התכנוני - תוכנית 

לפארק נאות שקד בנתניה 
רימלט עמליה 

זהות מקומית - מודל תכנוני 
כלכלי חברתי במרחב 

הציבורי עוז אביטל 

תכנית אסטרטגית 
להתחדשות מתחם סירקין 

בשכונת הדר הכרמל, חיפה 
גבריאלי תמי, סגל גידו, בר נר 

הילה, מזור שלמה

התפתחות יישובים 
בלתי-פורמאליים וערכי 

קרקע. מודל כלכלי-פוליטי 
ליישובים הבדואיים בנגב 
ולערים בדרום הגלובאלי 

דקל תומר

תכנית מתאר כוללנית 
לכסייפה אלישע אמיר, 
זילברפרב אלה, כהן ארי

תהליך תכנון משתף 
להתחדשות מרכז העיר 

רהט גבריאל גל, לרנר עפר, 
תעסה-פינשטיין שירן, סביר-

אהרון ענת 

האפשרות לקיומה של 
קודיפיקציה אלטרנטיבית 

למקובלת על הזרם המרכזי:  
הקוד הבדואי והקוד 

המוסלמי במבט השוואתי 
- לב ירושלים )שכונת ואדי 

ג’וז( והכפרים הבדואים 
בנגב רוזנר-מנור יערה

Sea a Change - דיאלוג 
חדש בין העיר אשקלון, 
המצוק והים גיפש דניאל 

קשר העיר והמדבר: תכנית 
אב לנחלי ערד גל עודד 

לתכנן את הקצה - מה בין 
אילת למפרץ אילת, עיר 

תיירות לנכס טבע עולמי 
נשיץ רותי 

מסדרונות אקולוגיים 
בפריפריה ובמרכז - דומה 

ושונה רמון אורי, אבנרי מירה, 
נשיץ רות 

חוסן, צמיחה ושינויי 
אקלים: אתגרים במדיניות 
ניהול מי נגר - מקרה בוחן 

חדרה אורן מישל

“שכונה מתחדשת” - 
מודל שכונתי רב מימדי 

להתחדשות עירונית: מקרה 
קרית משה, רחובות גנון 

עינת יחד עם מתכנן השכונה, 
נציג מתושבי השכונה, יועץ 

שיתוף הציבור ונציג מעיריית 
רחובות

כלי זיהוי פרמטרי להערכת 
איכות מתחמי שיכונים 

להתחדשות פורת עידן, רוס 
דן ושך-פינסלי דלית

18:45-17:00
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תחבורה
יו”ר: ירון עברון

המרחב הכפרי 
יו”ר: גידו סגל

קהילות וקבוצות בעיר 
יו”ר: ענת הורביץ-הראל

אזרחות עירונית
יו”ר: חדוה פיניש

 

עירוניות בת השגה
יו”ר: אלס ורבקל

פיתוח חדש בעיר ותיקה
יו”ר: נעמי ספיר

תכנון משתף 
יו”ר: עפר לרנר

היבטים חברתיים 
בהתחדשות עירונית

יו”ר: אמילי סילברמן

התחדשות עירונית 
יו”ר: דודי גלור

כלים לשינוי - מרכז 
ופריפריה

יו”ר: רני מנדלבאום

התאמת פריסת תשתיות 
לצרכי תפעול שירות 

תחבורה ציבורית בירפיר 
גנאדי 

התפתחות קרקעית סביב 
כביש 6 - שימור קרקע 

ירוקה והתפתחות מסחר 
ותעסוקה חביב יואב, 

פייטלסון ערן 

שכונת העתיד עכשיו: תכנון 
לציפוף ולאיכות באמצעות 

תחבורה שיתופית 
ואוטונומית קוטוק עודד, 

שפרן אילנה

אתגרים בתכנון תחבורה 
מחוץ למטרופולינים שפרנט 

עבהאל רותי

הרחבות ישובים במרחב 
הכפרי:  מנטע זר ליצירת 

מרחב סביבתי וקהילתי בר 
קיימא אוסטרובסקי גלעד 

תוכנית אסטרטגית למבני 
ציבור במ. אזוריות במרחב 
הכפרי. פיילוט - מ.א. מטה 

אשר לוי ליאור, דור מיכל 

תמורות ביחסי עיר-כפר 
בפריפריה בישראל סופר 

מיכאל , אפלבום לביאה, עמית 
עירית, כהן ניר, שאול ירדנה, 

שמואל עירית 

אז מה כן אפשר לעשות 
עם הפרבר?! עקרונות 

תכנון לשיפור איכות החיים 
במועצות אזוריות קופיאצקי 

גדעון 

מניעת פריצות לבתים 
במגזר הכפרי באמצעות 

שיתוף ציבור וכלים 
תכנוניים שדה נדב

תכנון עבור הקהילה או 
קהילה עבור התכנון? סגל 

לוטם 

קהילתיות עירונית ברחבי 
הארץ -הקונטרה לתל 

אביב? סעד מתן

חיים מחוץ לבועה )?(: 
קהילות משימה בישראל 

ויחסיהן עם הסביבה שמריהו 
ישורון יעל 

חינוך, תכנון ועיר גרנק עשבי 
שני, הורוביץ הראל ענת

״הפרעת קצב״ בשכונות 
חדשות גדולות )מחוץ לתל 

אביב( נאור חן

סולידריות-אזרחית-
עירונית במדיניות ותהליכי 

תכנון ברק ניר 

תקווה לשכונה: תסקיר 
השפעה חברתית לשכונת 

התקווה, תל-אביב יפתחאל 
אורן, בלנק צור 

פריפריאליות מאפשרת: 
נתיבים אמנותיים ככלי 

למוביליות חברתית בעיר 
פריפריה יאבו איילון שרון

חשיבותה של תרבות 
מקומית ליצירת זהות 

עירונית וחוסן קהילתי 
רבא״ד נוגה 

חברת המעקב נכנסת 
הביתה: פרטיות במגדלים 

בעידן מצלמות האבטחה- 
ההרצאה נוספה מכאן 

גרפונקל דורית

הפרוייקט האורבני 
הישראלי ורבקל אלס 

מיפוי השדה האורבני 
הישראלי הייזלר רובין נועה 

השדה האורבני הישראלי 
בעבודת הסטודיו אפרת צבי, 

מנור עופר, לנקין לינור

התחדשות עירונית – בין 
המגורים למרחב הציבורי 

רונית דוידוביץ מרטון, עין גדי 
דוידוביץ ליהי

בין פיתוח לוויכוח בחצור 
הגלילית אופנהיים נועם, כהן-

ליטאנט יהונתן

תכנון הפריפריה של 
ירושלים - רכס לבן ברנהרד 

אילון

הותמ”ל ברחובות - לא 
מתוכנן ולא בר קיימא טבת 

יורם, שמיר שנאן לאה 

התחדשות מרכז העיר 
אילת וקו החוף מליס נעמה, 

אלכופר אמיר 

התחדשות עירונית חברתית 
בפינוי מחנות צבא ואזורי 

תעסוקה, ללמוד מטובינגן 
גרשון דרור

סדנאות תכנון משתף 
בשכונות בדואיות זילברפרב 

אלה, פלג רביד, כהן ארי 

תכנון משתף לישובים 
הבדואים החדשים בנגב לוין 

אבינועם, לוין טל 

דברים שרואים משם: 
לקחים מתכנון עם קהילות 
שנדחקו לשוליים בארצות 

הברית ויישומם האפשרי 
בדימונה, קרית מלאכי ורהט 

לרנר עפר 

שאררט - דרך להבנת 
סגנונות חיים מחוץ לתל 

אביב סולסי עירית 

תיעוד וידאו ככלי לתכנון 
משתף קהילות היציג לביא

האם התחדשות עירונית 
אפשרית גם בפריפריה? 

המקרה של שכונה ג’ בב”ש 
ברקאי נבו ענת 

״בני מהבלוק”: התחדשות 
עירונית עם תושבים בעיר 

קטנה בשולי תל אביב רייכר 
נתי 

הטמעת היבטים חברתיים 
בהתחדשות עירונית: הצגת 

המדריך לכתיבת דו”ח 
חברתי במיזמי התחדשות 

עירונית מרגלית חמדה 

תוצאות חברתיות-
מרחביות של מיזמי “פינוי-

בינוי” במטרופולין תל אביב: 
מחקר השוואתי גבע ינון, 

רוזן גלעד 

מעגלי ההשפעה של חידוש 
עירוני בישראל. לקראת 
הוגנות חברתית בתכנון 

קיינר פרסוב נאוה, כרמון נעמי

התחדשות עירונית: הדילמה 
של קו הבנין הצדדי גלור 

דודי, הרטוב אמתי 

התחדשות עירונית מחוץ 
לגלעין המטרופולין מליס 

נעמה, גליטמן שירה 

התחדשות עירונית באזורי 
תעסוקה בפריפריה מרש רם 

איך מקדמים התחדשות 
עירונית על סף הכדאיות 

הכלכלית? המקרה של 
קריית ים פלדמן עמרי

התחדשות עירונית: האם 
אפשרית גם בפריפריה? 
קולמן אדם, גנאדי רפופורט

ערים קטנות ומגניבות 
בנימין רן 

דיור בהישג יד ושכירות 
ארוכת טווח - פתרונות 

למצוקה ארצית או עניין תל 
אביבי? ולרשטיין סבסטיאן, 

כהנא אלעד 

החיים מחוץ לתל אביב - אי 
וודאות מתמשכת חקלאי רן, 

נוימן מילה 

מבנים נטושים: אסטרטגיה 
לרשויות מקומיות דובוב-

דותן ויטלי

מבנים נטושים-פילים 
לבנים ששון עדן
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