הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל בהשתתפות אוניברסיטת בן גוריון בנגב10-11.12.2011 ,
בנושא

התחדשות מרכזי ערים והמרחב הציבורי
9:00-9:30
9:30-11:30

התכנסות והרשמה )אולם זוננפלד(
מושב מליאה ומרצים מחו"ל
דברי פתיחה וברכות :פרופ' צבי הכהן ,רקטור ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב; עמוס ברנדייס ,יו"ר איגוד המתכננים; ד"ר נורית אלפסי ,המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

)אולם זוננפלד(
מושב מליאה חגיגי :הענקת אות יקיר התכנון ופרסי סטודנטים
הפסקת צהריים

11:30-12:00
12:00-13:00
חדר 204
חדר 203
חדר 202
חדר 201
 13:00-14:30אודיטוריום (98) 001
התחדשות מרכזי ערים תכנון באר שבע והנגב התחדשות עירונית
האוכלוסייה הבדואית ציפוף המרחב העירוני
מושבים
יו"ר :אמילי סילברמן
בישראל :בין תיאוריה בנגב
1
יו"ר אמנון פרנקל
מקבילים
יו"ר :רחל קטושבסקי
לפרקטיקה
יו"ר יהודה גרדוס
מס' 1
מיטל להבי
התחדשות מרכזי
ערים :שלוש זוויות
מבט

נופר אבני ,אורן
יפתחאל ,ודניה
ואקנין

יו"ר:ברוך קיפניס
טלי חתוקה

כלים ומתודולוגיה
בהתחדשות עירונית:
פנינו לאן?

"הגובה לא קובע":
מגדלי מגורים ומרקם
עירוני בבאר שבע
רן וולף
נטע סיבוני גלילי ,אורי גל הרט
פינטו ,יודן רופא ,ענת
מעבר לתכנון הפיזי:
בין הפיתוח לפתוח:
מגד דורון
הצעה לקווי מדיניות התחדשות עירונית
פרויקט חידוש מרכזי לשלד ירוק ולשמירת במרכז העיר הרצליה
השטחים הפתוחים
מסחר עירוניים של
משרד הפנים :ירוחם בבאר שבע וסביבתה
אפרת אייזנברג
דניאלה פז ארז ,נתנאל איתן רומם
רייכר
סקר ערכי טבע ונוף :מודל תיאורטי לקראת
התחדשות עירונית
סובב באר שבע
מינוף תמ"א 38
למטרות התחדשות
צודקת
מרכזי ערים תוך
שימוש בכלים מתחומי
התכנון והניהול
העירוני
נעמה מליס
טל לוין
רות פרידמן ,יצחק
בלאס
התחדשות עירונית:
התחדשות עירונית
במתחם שלמה המלך ,האמנם הזדמנות שניה
בדיקה ותוכנית
כלכלית להתחדשות לב באר שבע
תל אביב

אילן ישורון
לכל בדואי יש מגרש

חדר 205
שטחים פתוחים
במרחב העירוני
יו"ר רועי נוריאל

חדר 206
פיתוח רב שכבתי
יו"ר רחל אלתרמן

ליאת איזקוב בן-שטרית ,ענבל זרחין ויודן רופא גליה בירנבאום
טלי אלון מוזס ,אמילי
סילברמן ואיריס ערבות האיכות הנתפשת של פיתוח רב-שכבתי
בישראל :היבטים
שטחים ציבוריים
איכות הציפוף העירוני :פתוחים עירוניים בנגב קנייניים ותכנוניים
ובמישור החוף
כלי הערכה

חדר 207
דמות התכנון והצורך
ברפורמות
יו"ר ערן רזין
ערן פייטלסון
המאבק על דמות התכנון:
השלכות לגבי התחדשות
עירונית

דודו כהן

רות ארבל

ברק כץ

תמי טרופ

איריס האן

המעבר ממוסד תכנון
למוסד יישום במגזר
הבדואי בנגב

העברת זכויות בניה זה
לא מגדלים באוויר

תכנון שבילי אופניים
ליוממות במרקמים
בנויים

ניצול המרחב התת-
קרקעי כמנוף
להחייאת מרכזי
ערים

הרפורמה בחוק התכנון
והבנייה :בחינת הצורך
וההשפעות של הצעת
הרפורמה בתכנון

אברהים אבו סיאבן,
יונה אור סבוראי

ראסם ח'מאיסי

ענת גולדמן

איילת כרמון

מיכאל מאיר-ברודניץ
וארנסט אלכסנדר

שטחים צבורים
פתוחים בעיר רהט

אורן יפתחאל וסעיד
אבו-סמור
לרבע את העיגול?
תכנון כפרים בדווים
לא מוכרים בנגב

התחדשות אורגנית; הרס חצרות אחוריות בתל "הערים הסמויות מן
העין" :מערכים
מורשת בנויה ,האומנם! אביב
עירוניים תת-
קרקעיים כמנוף
לפיתוח והתחדשות
מרכז העיר
קלמן דינס ,רוית ריכטר ,יואב לרמן
שלומית בארי ורינת
השפעות מורפולוגיות
שלקמן מור
על התפלגות הולכי
עקרונות למדרוג תוספת רגל במרחב העירוני
זכויות בנייה במסגרת
תמ"א  38לחיזוק מבנים
קיימים בפני רעידות
אדמה

האם שוק המקרקעין
ונדל"ן פועל לפי כללי
כלכלת השוק הרגילים?
הטעות ברפורמה במנהל
המקרקעין

ורד סולומון ממן

רוית חננאל

חידוש מבנים על פני
בניה חדשה :הגישה
המקיימת בתחום
מבני הציבור

שיח הרפורמות

14:3016:00
מושבים
מקבילים
מס' 2

אודיטוריום (98) 001
פיתוח מרכזי ערים
יו"ר גיא קו-נקי

עירית סולסי

חדר 202
חדר 201
התחדשות בעיר חיפה בין שיתוף הציבור
להתחדשות עירונית
יו"ר ארזה צ'רצ'מן
יו"ר רחל קלוש
אריאל וטרמן

תוסס ,משגשג ובטוח  -התחדשות עירונית
כיווני מחשבה נוספים חיפה – מעיר רפאים
לעיר תוססת
על מרכזי ערים
בישראל

שרון בן-דליה והגר
ספירו-טל
תכנון משתף – שילוב
ידע מקומי וידע
מקצועי

יהודה עירוני

רות ליברטי-שלו

התחדשות וחיזוק
מרכזים ומתחמים
מסחריים ושווקים
בערים )דגש לערי
פריפריה( כמנוף
לפיתוח וצמיחת
הכלכלה והקהילה
המקומית
צופיה סנטו  ,עמית
איתן  ,שי ויינשטיין,
ניצה סמוק

בוסתן כיאט -מאתר מערכות אינטרנטיות
מתפורר למרכז תרבות להתחדשות עירונית
מורשת עירוני ועולמי בשיתוף הציבור

יוסי סורג'ון
פארק הקישון-
הפארק המטרופוליני
– מחלום למציאות

"מוקד אלנבי" :ניצול
הזדמנויות לשיקום
והחייאה של המרחב
הציבורי במסגרת
פרויקט הקו האדום
של הרכבת הקלה
בת"א-יפו
יוסי פרחי ,דורון צפריר ענבל קורן-רייסנר
ושלי ברעם
ואדיות חיפה :משטח
עזוב ומוזנח לשטח
התחדשות עירונית
טבעי  -עירוני מטופח
בכניסה לירושלים

אבי ליזר

טובי פנסטר ,אפרת
איזנברג ,טל קולקה
וחן משגב

חדר 203
המעבר מתכנון
ספונטני לתכנון
פורמלי של הכפרים
הבדואים בנגב
יו"ר אבינועם לוין
ארנון בן-ישראל

דרור גרשון

מוטי קפלן

גלעד חזן ופנינה
פלאוט

נורית אלפסי

הנחל והעיר :חקר
תכנון המרחב הבדווי  -המעבדה להעצמה
עירונית – פיתוח מודלים אירוע ירוחם
תכנון למי?!
חלופיים להעצמה
והתחדשות של שכונות
מגורים ותיקות בישראל

שולי הרטמן

נחמן שלף

מאפייניו של התכנון
הבלתי פורמאלי כפי
שמשתקפים בכפר
הבדואי רכמה,
והשלכותיו
המתבקשות על התכנון
הפורמאלי

Local Economic
Development in the
Urban Context

יובל קרפלוס

שלומית פלינט ,יצחק
בננסון ,נורית אלפסי

המעבר מתכנון
ספונטאני לתכנון
"תושבים מתכננים את פורמאלי של הכפרים
הבדואים בנגב
עצמם" :פרויקט
מעונות-ים בבת ים

אסף רוזנצוייג ,נורית
אלפסי ואבינועם מאיר

חדר 204
התחדשות שכונות
וותיקות-מודלים
חלופיים
יו"ר :נילי שחורי

חדר 205
פיתוח לאורך נחלים
יו"ר ליטל ידין

חדר 206
קיימות עירונית
יו"ר ליאור לווינגר

חדר 207
סטודנטים בבאר שבע:
לפוצץ את הבועה
יו"ר אורן יפתחאל

אמנון בארי-
סוליציאנו ,לירון פרחי

ערים ואזורים
ההשפעות החברתיות מעורבים :פני המחר
של מדינת ישראל
של פרויקט שימור
העיר הלבנה בתל אביב נושאים חברתיים

לנצח בקרב ,לנצח
במלחמה :התחרדותה
של שכונת קריית היובל
כביטוי למפגש בין
פונדמנטליסטים
ואינדיבידואלים במרחב
העירוני

אריה רחמימוב
וליאורה מירון
פארק נחל באר שבע

מחוץ לקמפוס
'פרופילים מרחביים' האוניברסיטאי :בין
ככלי להערכת פיתוח ג'נטריפיקציה
לסטודנטיפיקציה
בר-קיימא – זיהוי
פרישה מרחבית של
יתרונות וחסרונות
לקידומו בתכנית
המתאר החדשה של
ירושלים
רן אברהם
אלי יגנה ,חגי סלע ודורון
קדמיאל
סקר תשתיות טבע
העיר וההשכלה הגבוהה:
עירוני בירושלים:
נגישות מרחבית ושיקולי
 מטרות ,שיטה,בחירת מגורים על ידי
ממצאים מרכזיים
סטודנטים
ומסקנות מעריכת
הסקר

עמוס ברנדייס

בן עמי תומר

נופר אבני ועוז ישראל

תכנון חזית עירונית
לנחלים

המשוטט – הלך בר
קימא

זמניות קבועה :החוויה
הסטודנטיאלית
באוניברסיטת בן-גוריון
בנגב

אפרת עילם  ,תמר
טרופ

חן נאור ,לילי פרידלר
ויובל שחר

יצחק )קיקי( אהרונוביץ

איתמר בן-דוד

גישות לתכנון עירוני
בעיר מתוייגת :אופקים
ברוחב שונה ומשתנה

איומים בתחום
התכנון והבניה
בשמירה על השטחים
הפתוחים בישראל
לשנת 2011

תפקידם של בתי ספר יחסי עיר-אוניברסיטה:
תפיסת תושבי באר-שבע
סביבתיים בשיפור
הוותיקים את
איכות הסביבה
הסטודנטים
העירונית
והאוניברסיטה

16:0016:20
16:2017:50
מושבים
מקבילים
מס' 3

הפסקת קפה )לובי בניין (98
חדר 201
אודיטוריום (98) 001
מרכזי ערים :תהליכים התחדשות עירונית
בתל אביב
ומשמעויות
יו"ר תמי גבריאלי
יו"ר סמי בהט
נועה הייזלר רובין
Alison Blunt,
Shompa Lahiri
Jayani Bonnerjee

חדר 202
כלים להתחדשות
עירונית
יו"ר :נעמי כרמון

חדר 203
תכנון רב תרבותי
יו"ר אבינועם מאיר

אהוד כרמלי

תומר אש

מריק שטרן-

התחדשות יד אליהו
וסביבותיה

תכנון מרחבי
טיפול בתופעת ה-
אינטראקציה בערים
Brownfields
בישראל :מנגנוני מימון מחולקות :בהדגמה על התחדשות עירונית
ירושלים
ותמרוץ אפשריים
במע"ר באר-שבע מתחם
"רב מכר"

השפעת פארקים
במרכזי הערים על
איכות החיים של
התושבים

אליהו לוי לואיס בר-
ניר

ענת גולד

קהילת מהגרים במרכז
העיר :יהודי כלכותה
בכלכותה ,בלונדון
ובירושלים
דודי גלור ,רן ברעם
דניה ואקנין
והדס סיסו-אהוביה
היווצרותו של המרחב
תהליכי התחדשות
האפור בתל אביב:
קהילות מהגרי עבודה מרכזי ערים:
התחדשות הרחובות
המסחריים במרכז
תל-אביב
ליאור לווינגר

שרון בנד-חברוני

אבינועם לוין

התחדשות עירונית
בשכונת רמת אליהו,
ראשל"צ ,חשיבה
אחרת :יזם כלכלי עם
ראיה חברתית או יזם
חברתי עם ראיה
כלכלית?
חמוטל גורביץ' ועדו
אלונים

התחדשות עירונית
בעקבה :האם סנונית
ראשונה?

יצחק שנל

תמר דראל פוספלד

רות להב
רועי נוריאל ,יהודה
גרדוס ואבינועם מאיר התחדשות מרכז העיר
באר שבע קרית הממשלה פארקים עירוניים
בנגב :חשיבותם,
המחוזית באר שבע
מרחבים חברתיים
הצלחתם ותרומתם
ותרבותיים בבאר
לקהילה
שבע :מפגש בין
ותיקים ועולים
בסביבה העירונית
מולין אלווירה ונעמי
כרמון

המרחב העירוני כמנוף שוק הפשפשים
והמרכז ההיסטורי של תכנית אב להתחדשות אסטרטגיות תרבות
בעידן הטכנולוגי
בתל-אביב יפו
יפו :מודל של הצלחה עירונית ,מועצה
והשלכותיהן על
בניהול מתחם תיירות מקומית אזור
אוכלוסייה מקומית
אורבני פתוח
בתיה רודד
שאול קרקובר
אורלי אראל
ניר כהן
סטיגמה טריטוריאלית תכנית לשיקום שוק
במרחב עירוני :המקרה הכרמל
של בת ים

חדר 204
תכנון באר שבע והנגב 2
יו"ר דורון קופמן

חדר 205
פארקים עירוניים
יו"ר יצחק שנל

חדר 206
אקולוגיה אורבנית
ובניה ירוקה
יו"ר איריס האן

האם תכנון של עיר
חרדית יוביל את הנגב
לשגשוג?

אדיר שפירא ,שרון אמבר זהר צפון
היערכות האזרחית בנגב
לקליטת בסיסי צה"ל – יער אופקים מערכת
טבעית ככלי לשיקום
תכניות וישומן
והתחדשות עירונית
מוטי היימן

חדר 207
התחדשות עירונית –
סיפורן של ארבע
ערים באלבניה
יו"ר עדנה לרמן
עדנה לרמן

תכנון עירוני במערכות
אקולוגיה
אורבאנית :מתפיסה בלתי מוסדרות
למעשים

רפי רייש

גדעון לרמן

הגישה שהובילה את
בניה ירוקה
תהליך התכנון
במוסדות התכנון:
תכנון מתארי איכותי להתחדשות ערים ותיקות
כתנאי לבניה ירוקה באלבניה
בת משמעות

יעל דורי

מיכל בן-שושן

שכונה ירוקה :זכות גיבוש כללי עיצוב עירוני
ופיתוח שטחים ציבוריים
ציבורית
פתוחים
אלון יצחקי

שילוב אתרי חקלאות שלוב אספקטים
ירוקים בתכנון
קדומים בסביבה
אדריכלי
עירונית

איתי ספיבק
פיתוח תשתיות ותוכנית
השקעות

המשך:
מושבים
מקבילים
מס' 3

אודיטוריום (98) 001

חדר 201
דניאל ברון

חדר 202

חדר 203

חדר 204

מתחם החורשות
באבו-כביר :מחצר
אחורית למוקד
התחדשות
רם אייזנברג ואמיתי
הר לב
תכנון משתף ודיאלוג
עם בעלי עניין כמנוף
להתחדשות עירונית
המקרה של גן קריית
ספר בת"א

17:5019:20
19:30

מושב מליאה :התחדשות בערי הדרום
דיון פתוח בהשתתפות ראשי ערים
אודיטוריום ) 001בנין (98
בילוי ערב חברתי:
מועדון קוקה ,בהשתתפות נציגי קהילות מקומיות

חדר 205

חדר 206

חדר 207

