חברות באיגוד המתכננים ורישום בפנקס המתכננים
איגוד המתכננים הינו הארגון המקצועי המאגד את העוסקים בתכנון ערים,
אזורים וסביבה בישראל .האיגוד מייצג מקצועית את ציבור המתכננים
בישראל ,פועל לקידום והכרת המקצוע ,ולהרחבת והפצת הידע המקצועי.
איגוד המתכננים מנהל גם את פנקס המתכננים – מאגר וולונטרי המאגד
מתכננים בעלי השכלה אקדמית או ניסיון מעשי העונים על התנאים
והסטנדרטים המקצועיים שהוגדרו .הפנקס מהווה כלי להכרה מקצועית
וישמש כמקור המידע המסודר על המתכננים בישראל וככלי בידי הרשויות
והגורמים הפועלים והמעסיקים בתחום.
פרטים לגבי רישום לחברות באיגוד המתכננים ולגבי הזכאות להירשם
בפנקס המתכננים  -ניתן למצוא באתר איגוד המתכננים בישראל
 www.aepi.org.ilאו בפניה למזכירות האיגוד igudm1@gmail.com

במסגרת הכנס מעניק איגוד המתכננים אותות הצטיינות לעבודות תכנון
שנעשות ברשויות המקומיות ומשקפות איכות גבוהה במיוחד או ערך מוסף
ייחודי ,זאת במטרה להאיר זרקור על הפעילות התכנונית הענפה המתקיימת
ברשויות המקומיות ,לתת למצוינות תכנונית הכרה רחבה וכן לאפשר למידת
עמיתים משמעותית.
השנה יוענק האות לרשויות מקומיות הבאות:
עיריית חולון :פרויקט המרחב הציבורי תחילה – התחדשות עירונית ציבורית
בשכונת ג'סי כהן
מועצה מקומית מזכרת בתיה :הקמת פארק אקולוגי נחל עקרון
מועצה מקומית בנימינה–גבעת עדה :תכנית להתחדשות עירונית בשכונת
גבעת חן
מועצה מקומית ירוחם :פרויקט 'הטוב המשותף' – התחדשות עירונית בשטחים
פרטיים

בתכנית:
פאנל :האם תכנון בעת משבר משתלב ביעדים לטווח ארוך או מסכל אותם?
מנחה :נורית אלפסי
משתתפים:
וולף דסקינג ,בעבר מתכנן ראשי בפריבורג
שחר סולר ,ראש האגף לתכנון אסטרטגי במינהל התכנון
דקלה פרסיקו ,מתכננת הוותמ"ל
תומר גוטהלף ,מתכנן מחוז דרום
משה פישר ,מנכ"ל תכנון שפוי

בר החלוץ ,החלוץ  ,33העיר העתיקה באר שבע

רונן גולדמן – יח"צ איתי פרל

האם אתם חברים?

אות הרשות המקומית המצטיינת בתכנון
לשנת 2019

יום חמישי |  8במרץ |  | 21:00-19:00אירוע ערב חגיגי

הענקת אות יקיר התכנון
הופעה מוזיקלית :איתי פרל בהרכב מלא ,מארח את קארין צרפתי

צלם :דני מכליס

הכנס השנתי של

איגוד המתכננים
בישראל

החיים

חברי הוועדה המארגנת :תמי גבריאלי ורחל קטושבסקי ,יושבות ראש משותפות | נורית אלפסי | שרון בנד חברוני | מיכל מטרני | רני מנדלבאום | אורית נבו | ערן רזין
ארגון והפקה :רן אקסטרמן | אבישג טביב | אורית נבו | מיכל שגב | זהר שליסלברג עיצוב גרפי :רוני בלושטיין-לבנון

מחוץ
לתל אביב
7-8.3.2019
העיר העתיקה באר שבע

יום שישי |  8במרץ | סיורים מקצועיים
08:30
09:15

התכנסות וקפה מרכז הצעירים ,הרצל  ,12העיר העתיקה באר שבע

אתגרי העתיד של באר שבע והמטרופולין רועי לביא ,אדריכל העיר ב“ש
העיר באר שבע עוברת עשור של תנופת פיתוח .בימים אלו נמצאים על שולחן העבודה
של הרשות פרויקטים מחוללי שינוי מהקמת מעל חמש שכונות חדשות ועד הקמת פארק
ההי-טק .תהליך פיתוח מואץ זה טומן אתגרים רבים ,אשר בליבם חיזוק העירוניות
והיכולת להתכנס פנימה .נתמקד בשני כלים עיקריים להגשמת האתגרים :תכנית
התחדשות ושימור העיר העתיקה והיוזמה להקמת רובע החדשנות בעיר.

 11:00יציאה לסיורים לימודיים
סיור  :1מרכז העיר והעיר העתיקה ,האתגרים והאפשרויות בהדרכת רועי לביא,
אדריכל העיר באר שבע ,ותומר גוטהלף ,מתכנן המחוז
מרכז העיר והעיר העתיקה הם חדרי הלב הפועם של באר שבע .יש להם את כל הנתונים
להיות מרחבים אורבאניים איכותיים ומרגשים :עירוב שימושים ,רחובות צרים ונעימים,
גריד היסטורי ,תחנת רכבת ונגישות מטרופולינית .לצד זאת אתגרים עצומים ובראשם
הנתק בין המע"ר לעיר העתיקה .נסייר בשני המוקדים ובמרחב הפרום שביניהם ונבחן
מה הכלים להתמודד עם אחת הסוגיות הכי חשובות בעיר באר שבע.

סיור  :2בין פארק היי-טק לבית חולים – סיור בעקבות התחדשות שכונה ג' בהדרכת
אדר' מרב מורד ,מנהלת מחלקת תכנון ,בשיתוף מנהלת ההתחדשות העירונית ומרכז
הזדמנויות לצעירים 'סטארט אפ'
כיצד ניגשים לרעיון ההתחדשות העירונית במרחב של אוכלוסייה מגוונת ומשתנה? כיצד
מתייחסים למוסדות העוגן הוותיקים הנושקים לשכונה ,כמו בית החולים סורוקה
ואוניברסיטת בן-גוריון ,והאזורים החדשים כמו פארק ההיי-טק וקריית התקשוב? נבקר
בפרויקטים ייחודיים שנגזרים מתכנית ההתחדשות ובפרויקטים עירוניים משלימים
בשכונה ג' .נכיר את הקשר המורכב למוסדות השכנים ונשמע על היוזמה החדשה של
הקמת רובע החדשנות באזור זה.

סיור  :4שכונות הסכמי הגג בהדרכת אדר' צבי טל יוסף ,ראש מנהלת הסכם הגג
ומהנדס העיר לשעבר של באר שבע ,ומר שיקא נפחא ,מנכ"ל חברת סלעית נדל"ן הבונה
פרויקטים בשכונת הפארק
באר שבע נמצאת בתנופת בנייה של שכונות חדשות ,חלקן הגדול באמצעות "הסכם הגג".
ההסכם מתווה שיווק של כ 20,000-יח"ד בשמונה שכונות/מתחמים ומייחד מאות
מיליוני שקלים לתכנון וביצוע של מוסדות ציבור וחינוך ,ולמעלה ממיליארד שקלים
לפיתוח תשתיות על ,וכן לפיתוח השכונות הוותיקות .תנופת הפיתוח והבניה ,שנמצאת
בשיאה בימים אלו ,מנוהלת על ידי מנהלת הסכם הגג .הסיור יעבור במספר שכונות
שמצויות בהליכי פיתוח ובניה :שכונת הפארק ,שכונת סיגליות ושכונת כלניות.

סיור  :3התחדשות עירונית  :bottom upקהילות עירוניות כמייצרות שינוי מלמטה

סיור  :5אוצרותיה האדריכליים של באר שבע  -נכס או נטל  -סיור בעקבות מבנים
בעלי ערכי שימור ובחינת מקומם בזהות המקומית בעיר בהדרכת אדר' רתם זאבי,

בהדרכת מתכנן מתן סעד ,שייסד ומוביל את "הרשת :באר שבע" ,מבית ארץעיר  -קהילת
צעירים חדשנית בשכונה ב' ,יחד עם קובי אוחיון מתכנן מנהלת ההתחדשות העירונית
השיח השולט כיום בתחום ההתחדשות העירונית מבוסס על עולם מושגים של יחידות
דיור ,תמ"א ,מכפילים ופינוי בינוי ופחות על מושגים כמו קהילה ,חידוש המרחב הציבורי
ופלייסמיקינג .בסיור נפגיש בין ההתחדשות שמגיעה מלמטה לבין ההתחדשות המגיעה
מלמעלה ונקודות הממשק ביניהם .נבין איך המשתמשים קוראים את המרחב בו הם חיים
ואיך חברה אזרחית ומגזר ציבורי יכולים ,תוך דיאלוג ,לקדם ,להגדיר ולפתח מרחב
עירוני.

מנהלת מחלקת השימור של עיריית באר שבע ,ואדר' עומרי עוז אמר ,החוקר את המבנים
הברוטליסטים בבאר שבע
השימור יכול להיות כלי לגיבוש זהות מקומית ,דרכו ניתן לחשוף סיפורים מקומיים,
לייצר מרכזים מחוללי שינוי ,לעודד התחדשות עירונית ולפתח מוקדי תיירות .נכיר
מבנים לשימור בעיר העתיקה וחלק מאוצרות האדריכלות הברוטליסטית המייחדים
אותה ,ובהם 'השיכון לדוגמא' ,פרויקט הדגל של השיכון הציבורי .נעמוד על הקשר
ההיסטורי ,העירוני והאדריכלי שבין העיר העתיקה והשיכון לדוגמא ונבקר בבלוק רבע
הקילומטר המפורסם .נסיים בספריית ארן ובניין מדעי הרוח באוניברסיטת בן-גוריון.

סיור  :6סיור בעיר העתיקה ובשוק העירוני בהדרכת אדר' איריס ורזגר מחברת
"במידה" ,האחראית לתכנון האסטרטגי ,השיווקי והתיירותי של השוק
שווקים עירוניים הינם מוקדים מסחריים אורבניים חשובים ,העוברים שינויים מרתקים
בארץ ובעולם .הצורך בשינוי לא פוסח על שוק באר שבע .כדי למצות את הפוטנציאל
שלו כמוקד המחבר בין חלקי העיר השונים ,וכמרחב למסחר ,תיירות ופנאי מוביל בעיר,
החליטה עיריית באר שבע לחדש ולשפץ את השוק העירוני שנמצא בבעלותה .מדובר
בתהליך תכנון מורכב ,רחב היקף ,רגיש ומרתק ,הכולל התחדשות פיזית ,עסקית
ותפעולית .תהליך הנעשה יד ביד עם נציגות הסוחרים ,יזמים מקומיים וצוותי תכנון
ומחייב בנייה של מסגרות עבודה חדשניות וייחודיות תוך בניית אמון וגיבוש מדיניות
מוסכמת.
סיור  :7סיור ברהט בהדרכת איברהים אבו-סהיבאן ,מהנדס העיר רהט
רהט ,העיר הערבית השנייה בגודלה בארץ ,עוברת בשנים האחרונות שינויים פיזיים
וחברתיים משמעותיים .היא הופכת למטרופולין משנית ולמרכז החיים של אחוז גדול
מהאוכלוסייה הבדואית במרחב .בסיור יוצגו השינויים המתקדמים והמתוכננים בעיר -
חידוש מרכז העיר ,תכנון שכונות חדשות ,הסדרת התיישבות לא-מוכרת ,אזורי תעשייה
חדשים ומשותפים ועוד .למה זקוקה המטרופולין המשנית ,מהי עירוניות בעיר
ערבית-בדואית ומה העתיד התכנוני של עיר חדשה-ישנה שמפתחת שוק דיור ייחודי
משלה?

