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

תאריך: 23.12.19מפגש מס' 1: עירוניות בישראל

מרצה נושא שעה 

פתיחה 09:00 – 09:45
הצגת מסגרת הקורס והיבטים לוגיסטיים

 ילנה נוי, סגנית מנהל מינהל הדרכה, 
המרכז לשלטון מקומי

אדר' גל גבריאל, מנכ"לית עמותת מרחבהצגת הקורס, סבב היכרות משתתפי הקורס09:45 – 10:30
ואדר' ליאת איזקוב בן-שטרית

הפסקה10:30 - 10:45

עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה 15אתגרי העירוניות בישראל / הרצאה ודיון10:45 – 12:15

 הפסקת צהריים12:15 – 12:45

הגנום העירוני: מה מאפיין עיר?12:45 – 13:30
פרופ' אדר' הלל שוקן, ממייסדי עמותת 

מרחב ודיקן לשעבר של ביה"ס לאדריכלות 
באוניברסיטת תל אביב

אדר' גל גבריאל, מנכ"לית עמותת מרחבעירוניות טובה: עשרת הכלים של מרחב לעירוניות13:30 – 14:15

הפסקה14:15 – 14:30

אדר' ליאת איזקוב בן-שטריתמבוא לצפיפות המגורים14:30 – 15:15

תאריך: 30.12.19מפגש מס' 2: צפיפות ואיכות החיים העירונית  

מרצה נושא שעה 

מרחב ציבורי בשינוי: על הקשר ההדוק בין הבנוי 09:00 – 10:30
והפתוח - כלים ופתרונות בעידן של שינויי אקלים / 

הרצאה ודיון

מתכננת נוף עדי לוי טראו, שותפה, מוריה סקלי  

הפסקה10:30 - 10:45

 אדר' צביקה קורן, הפקולטה לארכיטקטורהמודלים של בינוי צפוף: היבטי עיצוב עירוני10:45 – 11:30
ובינוי ערים בטכניון ; מילול קורן - ארכיטקטורה 

ובינוי ערים

אדריכל נוף רם איזנברג, חבר סגל במסלול תחושת הטוב )well-being( במרחב העירוני11:30 – 12:15
לאדריכלות נוף בטכניון; רם איזנברג עיצוב סביבה

הפסקת צהריים12:15 – 12:45

 התחדשות עירונית בהובלת הרשות המקומית: 12:45 – 14:15
ציפוף עירוני שפוי / הרצאה ודיון

אדר' אריאל גושן, גושן אדריכלים

הפסקה14:15 – 14:30

גלי פרוינד, עמותת מרחבסיור: תמורות ושינויים במרחב עירוני מצטופף14:30 – 15:15

 



מפגש מס' 3: האדם במרכז

מפגש מס' 4: ניידות בעיר

תאריך: 6.1.20

תאריך: 13.1.20

מרצה נושא שעה 

הילה לוטן, אדריכלית ומתכננת, מייסדת המגזין תכנון ממוקד אדם09:00 – 09:45
"שפת רחוב" ומרצה במכון ללימודים עירוניים 

ואזוריים באוניברסיטה העברית

 לעשות מקום:09:45 – 10:30
על אופני היצירה המשותפת של עירוניות עכשווית

דנה גזי, עובדת סוציאלית קהילתית ומתכננת 
ערים, שותפה ב-DY תכנון משותף

הפסקה10:30 – 10:45

דיור חברתי: תמונת המצב וכלים מתקדמים ליישום / 10:45 – 12:15
הרצאה ודיון

עו״ד סבסטיאן וולרשטיין, מנהל מרכז הגר

הפסקת צהריים12:15 – 12:45

סדנת "כי האדם הוא העיר": חווית המרחב הציבורי 12:45 - 14:15 
מנקודות המבט של מגוון המשתמשים

עמותת מרחב

הפסקה14:15 – 14:30

שיח עמיתים: 14:30 – 15:15
תובנות מהסדנה, שאלות מחוץ לקופסה

בהשתתפות: עירית בשן, לשעבר מפקחת ארצית 
לפיתוח קהילתי אסטרטגי, השירות לעבודה 

קהילתית, משרד הרווחה 
אייל בר, עובד סוציאלי קהילתי 

מרצה נושא שעה 

גל גבריאל, מנכ"לית עמותת מרחבעיר הליכתית09:00 – 09:45

גיל יעקב, יועץ ולשעבר מנכ"ל ארגון "15 דקות"תכנון מוטה תחבורה ציבורית09:45 – 10:30

הפסקה10:30 – 10:45

הקשר בין נוחות, ניידות ואיכות המרחב הציבורי: 10:45 – 12:15
דוגמאות לתכנון מרחב משולב / הרצאה ודיון

אדריכל נוף שחר צור, צורא אדריכלים

הפסקת צהריים12:15 – 12:45

נחמן שלף, עמותת מרחבכלים חדשים לשיפור התחבורה הציבורית12:45 - 13:30

זהר זולר, מנכ"ל תכנית אב לתחבורה ירושליםניידות אורבנית: תכנון אסטרטגי13:30 - 14:15

הפסקה14:15 – 14:30

פאנל ודיון: כלים עירוניים לשילוב אמצעי תחבורה 14:30 – 15:15
והליכה - דינמיקה של תהליך

בהשתתפות: 
זהר זולר, מנכ"ל תכנית אב לתחבורה ירושלים

נחמן שלף, עמותת מרחב

תאריך: 20.1.20מפגש מס' 5: עירוב שימושים

מרצה נושא שעה 

אדר' ליאת איזקוב בן-שטרית עקרונות יסוד וכלים ליישום עירוב שימושים09:00 – 09:45

 ניתוח "תחביר המרחב" בגיבוש אסטרטגיית09:45 – 10:30
עירוב שימושים

ד"ר יואב לרמן, פלאנט תכנון עירוני ותחבורתי

הפסקה10:30 – 10:45

 סדנה: הצגת מקרי-בוחן עירוניים משולחן העבודה10:45 – 12:15
של משתתפי הקורס

עמותת מרחב )צוות מנחים(

הפסקת צהריים12:15 – 12:45

מדריך מכסות קרקע לצרכי ציבור: הזדמנויות לעירוב 12:45 - 13:30
שימושים, אתגרים וכלים ליישום

צביה אפרתי, עמותת מרחב 

מריאנה סיגלוב קליין, מנהלת תחום מדיניות עירוב שימושים והקצאות מבונות: דוגמאות יישומיות 13:30 - 14:15
התכנון, האגף לתכנון העיר, עיריית ירושלים

הפסקה14:15 – 14:30

תכנון מוטה תחבורה ציבורית: בין ניידות, צפיפות 14:30 – 15:15
ושימושים מעורבים בעיר

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



תאריך: 27.1.20מפגש מס' 6: היבטי ניהול בהתחדשות עירונית

תאריך: 3.2.20מפגש מס' 7: התחדשות עירונית רב תחומית 

תאריך: 10.2.20מפגש מס' 8: מודלים חדשים לדיור בערים + הצגת תוצרי הקורס  

מרצה נושא שעה 

אדר' ליאת איזקוב בן-שטריתמה בין תכנון לניהול ותחזוקה של מרקמי התחדשות עירונית 09:00 – 09:45

נחמן שלף, עמותת מרחב ההיבט המרחבי של הכלכלה העירונית09:45 – 10:30

הפסקה10:30 – 10:45

 יהודה עירוני, יען פרויקטיםכלכלה מקומית וניהול רחובות מסחריים10:45 – 11:30

 נחמן שלף ויהודה עירונידיון מונחה11:30 – 12:15

הפסקת צהריים12:15 – 12:45

 היערכות ליום שאחרי:  12:45 – 13:30
ניהול ותחזוקה בשכונות מתחדשות

 עו"ד ומתכננת ערים דורית גרפונקל, 
מנכ"לית ויאפלן

ניצה כהן כרמלי, ראש המינהלת להתחדשות מה יכולה הרשות המקומית לעשות: דוגמאות מלוד13:30 – 14:15
עירונית לוד

הפסקה14:15 – 14:30

תחזוקת הבניין המתחדש: אמצעים ורעיונות ליישום / 14:30 – 15:15
פאנל ודיון

בהשתתפות:
דוד רוטר, מנהל תחום קידום מדיניות, הרשות 

הממשלתית להתחדשות עירונית
עו"ד ומתכננת ערים דורית גרפונקל 

שי חורב, מנהלת מרכז שי לגישור ודיאלוג 
בקהילה, עכו

מרצה נושא שעה 

יותר ממרחב: תכנית פעולה כאמצעי להתחדשות 09:00 – 09:45
עירונית רב תחומית

אדר' עודד קוטוק  

שכונה מופחתת רכב פרטי: ההזדמנויות הגלומות 09:45 – 10:30
בתחבורה החדשה

אדר' עודד קוטוק

הפסקה10:30 – 10:45

סדנה: עבודה בקבוצות העבודה על פרויקטים נבחרים 10:45 - 12:15
משולחנם של משתתפי הקורס

עמותת מרחב )צוות מנחים(

הפסקת צהריים12:15 – 12:45

ד"ר נאווה קיינר פרסוב, הטכניון  התחדשות עירונית: מי מרוויח, ומי מפסיד? 12:45 – 13:30

התחדשות עירונית וניהול קונפליקטים בין הקהילה 13:30 – 14:15
ומקבלי ההחלטות

חגית נעלי יוסף, מתכננת חברתית ומנהלת 
התכנון האסטרטגי בעיריית תל אביב-יפו

הפסקה14:15 – 14:30

 יוזמות וכלים ממשלתיים להתחדשות עירונית14:30 – 15:15
רב-תחומית 

אדר' שחר סולר, סגן מנהלת מינהל התכנון 
לתכנון אסטרטגי

מרצה נושא שעה 

אדר' נועה שרמן, ויאפלןכלכלה שיתופית ומודלים חדשים לדיור09:00 – 09:45

אלדד להב, יזם המקדם מודל חדש לדיור לגיל מודלים חדשים לדיור לגיל השלישי 09:45 – 10:30
השלישי

הפסקה10:30 – 10:45

הצגת משתתפים:12:15 – 10:45
הצגה במליאה של מקרי הבוחן שנחקרו ופותחו בקורס, הצגת תובנות וכיוונים להמשך פעולה

הפסקת צהריים12:15 – 12:45

הצגת משתתפים:12:45 – 14:15
הצגה במליאה של מקרי הבוחן שנחקרו ופותחו בקורס, הצגת תובנות וכיוונים להמשך פעולה

הפסקה14:15 – 14:30

סיכום וחלוקת תעודות 14:30 – 15:15

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


