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מיכאל אוליצקי  עמיר דומיניץ
 ואראל אבינרי 

- מריאנה סיגלוב
 קליין 

 יערה רוזנר  הדס בשן   מיטל טורקו  

תמורות בתפקוד  
מרכזים אזוריים  

במועצות  
האזוריות  

במרחב הכפרי 
 בישראל 

שינויים במפת  
 השלטון המקומי 

התחדשות  
עירונית: איזון  

בין הרצוי  
למצוי: שיקום 

 –מרכז הכרמל 
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היישובים  

הערבים 
 בישראל
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ההקשר   -

 ארגוני-העירוני

גבריאל מיימון   אסף שקד  
 ודפנה מנגן

עדנה לרמן ותמי   ח'מאיסי ראסם  שחף זכאי   הלוי-הילה רותם
 סתו 

שני גרנק עשבי  
וענת הורוביץ 

 הראל

מיכאל סופר,  
לביאה אפלבום, 

- עירית עמית
כהן, אורית  
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איזונים בין 
פיתוח השטחי 

הנדרשים  
מרחב הכפרי  ל

 ולמרחב העירוני 

ועדות  
 -גיאוגרפיות 

רגרסיה לממוצע  
הזדמנות  או 

 לצמיחה?

איזון בין פיתוח 
 -לרגישות נופית 

תכנית אב מתחם  
התחנה הישנה  

 ירושלים

הנחל העירוני, 
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איזון ביו -עירוני 
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שחיקת 
האיזונים 
והבלמים  
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ילדים 
 ומשפחותיהם 

מה לתכנון 
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איזונים בתכנון  
או זהירות  

 מונעת? 
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והתכנון  

אז  –הקהילתי 
 מה היה לנו? 

אופיר ליבשטיין  
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 הילה לויט 
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התדרדרות  
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 המערבי  

תכנון מתקשר  
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השימוש  

בטכנולוגיות  
מידע ותקשורת  
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ועידוד מעורבות  
אזרחים בתכנון  

ברשויות  
המקומיות  

 בישראל

"עירוניות  
טקטית"  

ומתודת "יצירת  
מקום", הוראת  
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במסלול תכנון  

 ערים באב"ג 

מתקני השבת  
פסולת לאנרגיה  

אתגרים   –
 והזדמנויות  

 

דורית  ניצן ברכן,  אורלי רונן 
גרפונקל, ליטל 
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מקרים מהארץ  
והעולם עם  

דגשים לתכנון  
מיטבי המתמודד  
עם השלכות של  

 הצפות 

עתיד הבית  
 המשותף 

ההשפעה  
המצטברת של 

תוכנית הדגל של  
ישראל 

להתחדשות 
עירונית )תמ"א 
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עירוני ברמת  

 השכונה 

השפעתם של 
כלי תכנון  
ותשתיות  

קיימות על  
ביטויים של 

ערכי ערוניות:  
שימושים  
מעורבים,  
הליכתיות  

ונגישות  
בתכניות 

להתחדשות של 
 שכונות ותיקות  

במרחב  איזון 
 הכפרי 

השפעת קהילות  
על המרחב  

 האורבני הסובב 

תושבי המקום 
כ'מראי מקום': 

ידע ומיפוי 
השתתפותי ככלי 
וכאמצעי לתכנון  

 קיימה -בר

צמיחת רשת   
הפלייסמייקינג 

הבין לאומית,  
ומשמעויות 

 לישראל 

למנוע, להגן  
ולחסן מפני נזקי 

שטפונות  
איזון   –והצפות 

בין אסטרטגיות  
התמודדות,  

בדרך לפתרונות  
win win   בכל

 מרחב האגן 

 

משה שמאי   נעמה מליס טלי וקסלר 
 ורווית חננאל 

מיכל צחור, רחל 
קטושבסקי,  
 נורית אלפסי 

הילה שלומי,  דורית פורת 
נורית אלפסי,  
 אבינועם מאיר 

ג'ניה גוטמן  ,ערן  אמילי סילברמן  גלעד רונן
אטינגר , בני  
יעקב , אילן 

אייזן, ניר שחר,  
אמיתי שטרן,  

גדי רוזנטל, מיכל 
 גרוסמן  

 

כלים תכנוניים 
להתמודדות עם  
 משבר האקלים

פרויקט  -מגה
עירוני ככלי  
- למיצוב )תת(

מטרופוליני:  
 1000 -מתחם ה

בראשון לציון  
 כמקרה בוחן 

איזון בין חדש 
לישן ביישובים  

 הערביים

לב העיר  
רחובות, מרחב  

מגורים המבקש  
לאזן בין בינוי 
חדש ומרקם  

 קיים

: 2020גוש חרוד 
תכנון על רקע  

זהויות  
קהילתיות  

שעוצבו  
בהשפעת הקרע 
הגדול  בתנועה  

הקיבוצית  
בשנות  

 החמישים

קהילות חדשות  
 –מגלות יערות 
על מעורבות  

קהילתית  
ביערות ואדי  

 ערה  

יישום טכנולוגי  
להנגשת תוכנית  

המתאר כפר  
 סבא לציבור 

התבדרות  
המרחב העירוני 

והשפעתו על 
השטחים 
 הפתוחים 

תכנון מיטבי 
לצמצום השפעת  

זיהום אוויר  
בסמוך לצירי  

תחבורה 
 שייםרא

 

ערן וינברג, ניר   גדעון בכר  
כהן , אורית  

 רותם  

אמל עוראבי  
 חוסין ונגה שני

ארי כהן, אלה 
זילברפרב , טל 

 דילר 

דני קידר ועמליה 
 רימלט 

עליזה זיידלר   עדי נוי איוניר  
גרנות, מיכל  

שרייבר, הדסה 
 לב

 דניאלה וטין  נעם הירש
 

התמודדות  
 ארצית 

רובע סירקין,  
  -פתח תקוה 

עירוב שימושים  
 ואיזונם

סוגיות ייחודיות  
בהתחדשות  

עירונית במגזר  
 החרדי 

בין שימור 
תמ"א -לפיתוח 
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תידן של ע
עיירות הברון  

במרחב הכפרי 
כפר   -בישראל 

תבור כמקרה  
תוכנית   -מבחן 

-20אסטרטגית 
לא עיר לא  -40

 כפר 

על "מחיר 
למשתכן"  

וייצורן של 
אסטרטגיות  
דיור חדשות  

ב בני בקר 
המקום בעיירות  

 -הפיתוח 
המקרה של  

 ירוחם

התחדשות ללא 
  –התכחשות 

האתגר של רחוב  
 לה גארדיה 

איך עושים  
מקומות  

שאנשים 
 אוהבים?

תכנון מפורט 
VS  תכנון בתנאי

מבט   –אי ודאות 
מעולם  

 התשתיות 

 

עינת גזית   שחר סולר 
 ליפשיץ וארי כהן

עידית מנשה, 
חזקי פלדמן, 

 ברנט נועה זרמון 

רונה אורובנו  מיכל דור  שרון דינור 
 מזרחי  

-שני חינקיס עידו לויט ענת ברקאי נבו  
ברק, ניצן שקד, 

 עינב סירקיס  

 



 

 

חומות של   התמודדות העיר 
תכנון   –תקווה 

חברתי בתכנית  
תשתית ארצית  
 למתקני כליאה 

סוגיות ייחודיות  
בתכנון  

התחדשות  
עירונית בחברה  

 הערבית 

שיפור מבנים 
 קיימים בישראל 

גם  –גם עיר 
כפר, כלים 

לתכנון המרחב  
הכפרי בשולי  

ערים לשנת  
 בישראל 2040

שיתוף מגורים 
של קבוצות  

אתניות בשכונת  
מהגרים 

מעורבת: מקרה  
המבחן  

WHITHC  של

HAPEL 

איזון חברתי 
 בתכנון 

תקציר מיזם 
"הטוב  

 המשותף" 

  
 

חן נאור, יעל  בעז קידר 
פסלר 

אידלשטיין, שני  
 חינקיס ברק 

גורי נדלר ונועה 
 זרמון ברנט 

זאב טמקין, יוסי   הדס פאר 
עופר, מירום 

רייזר, נופר 
 סנדלר 

שלומית פלינט 
 וארז חטנה 

מרב אהרון  
גוטמן, דפנה 

לוין, שי זוסמן, 
בת אל יוסף 

 רביד 

   לירון שדה
 


