
קורס העיר הישראלית 2030: תכנון עירוני מחוץ לקופסא
מחזור שני | ניהול אקדמי: אדר' ליאת איזקוב בן-שטרית

תאריך: 25.12.18מפגש מס' 1: עירוניות בישראל

מרצה נושא שעה 

 דברי פתיחה09:45 – 09:00
הצגת מסגרת הקורס והיבטים לוגיסטיים

 ילנה נוי, סגנית מנהלת מנהל הדרכה, 
המרכז לשלטון מקומי

 אדר' גל גבריאל, מנכ"לית עמותת מרחב הצגת הקורס, סבב היכרות משתתפי הקורס
ואדר' ליאת איזקוב בן-שטרית

עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה 15אתגרי העירוניות בישראל10:30 – 09:45
הפסקה10:45 – 10:30
פרופ' אדר' זאב דרוקמן, עמותת מרחב גדילה פנימה: אתגר הציפוף11:30 – 10:45
אדר' ליאת איזקוב בן-שטרית הצורך בכלים חדשים לתכנון צפיפות עירונית טובה 12:15 – 11:30
הפסקת צהריים12:45 – 12:15

 פרופ' אדר' הילל שוקן, ממיסדי עמותת מרחב הגנום העירוני: מה מאפיין עיר?13:30 – 12:45
 ודיקן לשעבר של בית הספר לאדריכלות 

באוניברסיטת תל-אביב

אדר' גל גבריאל, מנכ"לית עמותת מרחבעירוניות טובה: עשרת הכלים של מרחב לעירוניות14:15 – 13:30
הפסקה14:30 – 14:15
יינון גבע, מתכנן ערים ודוקטורנט באונ' העבריתהיבטים חברתיים בתכנון עירוני: המתכנן החברתי כאינטגרטור15:15 – 14:30

תאריך: 1.1.19מפגש מס' 2: צפיפות ואיכות החיים העירונית

מרצה נושא שעה 

 מרחב ציבורי בשינוי: על הקשר ההדוק 09:45 – 09:00
בין הבנוי והפתוח – כלים ופתרונות

עדי לוי טראו, מתכננת נוף, שותפה, מוריה סקלי

 סיור: דוגמאות לעירוניות בין דרך 10:30 – 09:45
נמיר לכיכר הבימה 

ד"ר יודן רופא, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 
ממייסדי עמותת מרחב. גלי פרוינד, עמותת מרחב

הפסקה10:45 – 10:30
המשך סיור11:30 – 10:45

 תכנון מוטה תחבורה ציבורית:  12:15 – 11:30
בין ניידות, צפיפות ושימושים מעורבים בעיר 

ד"ר יודן רופא, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 
ממייסדי עמותת מרחב

הפסקת צהריים12:45 – 12:15
אדר' הגר צור, צורא אדריכלים מודלים לצפיפות גבוהה: מה אפשר ללמוד מהולנד?13:30 – 12:45

ד"ר מיכל מיטרני, מתכננת ערים ומומחית פסיכולוגיה של צפיפות14:15 – 13:30
בפסיכולוגיה סביבתית

הפסקה14:30 – 14:15

 שיח עמיתים: דוגמאות ותובנות 15:15 – 14:30
של משתתפי הקורס

אדר' ליאת איזקוב בן – שטרית 
וד"ר מיכל מיטרני, כנציגת איגוד המתכננים

 



מפגש מס' 3: האדם במרכז

מפגש מס' 4: ניידות בעיר

תאריך: 8.1.19

תאריך: 15.1.19

מרצה נושא שעה 

 עירוניות בגובה 95 ס"מ – 09:45 – 09:00
תכנון עירוני לילדים ופעוטות כמנוף לעירוניות

 דבורה פריד, הקליניקה האורבנית 
"Urban 95" פרויקט

דנה גזי, עובדת קהילתית, מתכננת ערים - פלייסמייקינג בישראל 10:30 – 09:45
ושותפה ב-DY תכנון משותף  

הפסקה10:45 – 10:30

סבסטיאן וולרשטיין, מרכז הגרדיור חברתי: תמונת המצב וכלים מתקדמים ליישום12:15 – 10:45

הפסקת צהריים12:45 – 12:15

 סדנת "כי האדם הוא העיר": 14:15 – 12:45
חוויית המרחב הציבורי מנקודת מבט המשתמש/ת 

עמותת מרחב 

הפסקה14:30 – 14:15

עמותת מרחבשיח עמיתים: תובנות מן הסדנה, שאלות מחוץ לקופסא15:15 – 14:30

מרצה נושא שעה 

הליכתיות והפיכת הפירמידה:09:45 – 09:00
אתגרים והצלחות, דוגמאות מעיריית תל אביב יפו

אדר' מיכל לביא טאוסיג, עיריית תל אביב יפו

אדר' שחר צור, צורא אדריכלים עצים וצל במרחב העירוני: הרצאה וסיור10:30 – 09:45

הפסקה10:45 – 10:30

המשך סיור11:30 – 10:45

נחמן שלף, עמותת מרחב תחבורה אוטונומית: ההזדמנות להשיב את המרחב לאנשים 12:15 – 11:30

הפסקת צהריים12:45 – 12:15

יואב לרמן, שותף בחברת  Planet תכנון מרחבי חדשני לפיתוח עירוני ותחבורתי13:30 – 12:45

 תכנית אב חדשה לתחבורה בת קיימא 14:15 – 13:30
בעיר תל אביב יפו 

עלמה צור רביבו, היחידה לתכנון אסטרטגי, 
עיריית תל אביב יפו  

הפסקה14:30 – 14:15

 שיח עמיתים: כיצד עוברים לתכנון הוליסטי 15:15 – 14:30
של ניידות בערים שלנו?

  אינג׳ מרכוס סיינוק, מתכנן תחבורה

תאריך: 22.1.19מפגש מס' 5: עירוב שימושים

מרצה נושא שעה 

אדר' ליאת איזקוב בן-שטרית עירוב שימושים - עקרונות יסוד וכלים ליישום 09:45 – 09:00

 היבטי שמאות בעירוב שימושים: 10:30 – 09:45
מקרה בוחן רמת אביב, מתחם נילי

שמאי מקרקעין דרור בר לב

הפסקה10:45 – 10:30

סדנא: הצגת מקרי בוחן עירוניים משולחן העבודה של 12:15 – 10:45
משתתפי הקורס, מניתוח לפענוח

עמותת מרחב )צוות מנחים(

הפסקת צהריים12:45 – 12:15

 מדריך מכסות קרקע לצרכי ציבור: 14:15 – 12:45
הזדמנויות, אתגרים וכלים ליישום

צביה אפרתי, חברת ועד מנהל עמותת מרחב 

הפסקה14:30 – 14:15

ד"ר אסנת ארנון, תו"פ יועצים והנדסה בע"מהחשש ממטרדים והבסיס הרגולטורי לעירוב שימושים15:15 – 14:30



מפגש מס' 6: התחדשות עירונית וניהול 

מפגש מס' 7: התחדשות עירונית רב תחומית 

מפגש מס' 8: מודלים חדשים לדיור בערים והצגת תוצרי הקורס 

תאריך: 29.1.19

תאריך: 5.2.19

תאריך: 12.2.19

מרצה נושא שעה 

מה בין תכנון לניהול ותחזוקה של מרקמי התחדשות 09:45 – 09:00
עירונית

אדר' ליאת איזקוב בן-שטרית

יהודה עירוני, יען פרויקטים כלכלה מקומית וניהול רחובות מסחריים10:30 – 09:45

הפסקה10:45 – 10:30

ד"ר נאווה קיינר פרסוב, הטכניוןהתחדשות עירונית: מי מרוויח, ומי מפסיד?11:30 – 10:45

 כלכלה עירונית וערים משגשגות: 12:15 – 11:30
ההיבט המרחבי של הכלכלה המקומית

נחמן שלף, עמותת מרחב

הפסקת צהריים12:45 – 12:15

עו"ד ומתכננת ערים דורית גרפנקלסל כלים לדייר ולעירייה לניהול מרחב מצטופף13:30 – 12:45

ד"ר ניר מועלם, הטכניוןהיבטים משפטיים בתחזוקת הבניין המתחדש14:15 – 13:30

הפסקה14:30 – 14:15

 שיח עמיתים - תחזוקת הבניין המתחדש: 15:15 – 14:30
דיון באמצעים ורעיונות המיושמים בערים שלנו

אדר' ליאת איזקוב בן-שטרית 
עו"ד דורית גרפנקל, וד"ר ניר מועלם, הטכניון

מרצה נושא שעה 

 כלים להתערבות רב תחומית במרחב העירוני - 09:45 – 09:00
מרכז פתח תקווה כמודל

אדר' עודד קוטוק  

 תכנון לקראת תחבורה אוטונומית שיתופית 10:30 – 09:45
בהתחדשות עירונית

אדר' עודד קוטוק

הפסקה10:45 – 10:30

10:45 – 12:15
 סדנא: עבודה בקבוצות העבודה על פרויקטים  

מעולמם של המשתתפים
עמותת מרחב )צוות מנחים(

הפסקת צהריים12:45 – 12:15

קהילה כמנוע להתחדשות עירונית: 13:30 – 12:45
כיצד עובדים עם קהילות יוזמות?

בלה אלכסנדרוב, מנכ"לית "ארץ עיר"

אדר' אריאל גושן, גושן אדריכליםטיפולוגיות בינוי חדשות תומכות ציפוף ועירוב שימושים14:15 – 13:30

הפסקה14:30 – 14:15

אלעד קנדל, מנכ"ל החברה הכלכלית של כפר סבאיוזמות חדשניות להתחדשות עירונית15:15 – 14:30

מרצה נושא שעה 

 ליאן פולק דוד, סמנכ"ל אסטרטגיה מודל Venn לדיור שיתופי09:45 – 09:00
Venn ופיתוח עסקי, חברת

אדר' נועה שרמן, ויה פלן כלכלה שיתופית ומודלים חדשים לדיור10:30 – 09:45

הפסקה10:45 – 10:30

הצגת משתתפים: הצגה במליאה של מקרי הבוחן שנחקרו ופותחו בקורס, הצגת תובנות וכיוונים להמשך פעולה12:15 – 10:45

הפסקת צהריים12:45 – 12:15

הצגת משתתפים: הצגה במליאה של מקרי הבוחן שנחקרו ופותחו בקורס, הצגת תובנות וכיוונים להמשך פעולה14:15 – 12:45

הפסקה14:30 – 14:15

סיכום וחלוקת תעודות 15:15 – 14:30

הערות: * הקורס יכלול מספר מטלות, הקשורות לתכני הקורס ולתחומי העשייה של המשתתפים.  ** יתכנו שינויים קטנים בסדר / תוכן ההרצאות.


