
Federation Of Local Authorities In Israelمركز السلطات المحلية

 קורס העיר הישראלית 2030: 
תכנון עירוני מחוץ לקופסא

מחזור ה' - 2022
תכנית הלימודים

מפגש מס' 1: מבוא לעירוניות בישראל 
26.04.2022 - מרכז ההדרכה של Univercity, הארבעה 28, קומה 7, תל–אביב

פתיחה ומנהלות09:10-09:00
אילנית דהאן גדש, ראש מינהל ללימודים מוניציפאליים, מרכז השלטון המקומי

ילנה נוי, סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפאליים, מרכז השלטון המקומי
הצגת הקורס09:35-09:10

סבב היכרות
אלה אלכסנדרי, מנכ"ל עמותת מרחב

אדר' ליאת איזקוב בן-שטרית, יועצת אקדמית לקורס, יועצת לאיכות הצפיפות, חברת הועד המנהל עמותת מרחב
אורלי ששון, אדריכלית נוף ומתכננת ערים, מנהלת פרויקטים, עמותת מרחב

מאיה קרבטרי, מתכננת ערים ומנהלת מחלקת סביבה, אקלים ותכנון, פורום ה-15
אתגר העירוניות בישראל / הרצאה ודיון10:30-09:35

עו"ד איתן אטיה, מנכ”ל פורום ה-15
הפסקה 10:45-10:30
הגנום העירוני: מה מאפיין עיר? / הרצאה11:30-10:45

פרופ' אדר' הלל שוקן, דיקן לשעבר של ביה”ס לאדריכלות באוניברסיטת תל–אביב וממייסדי עמותת מרחב
רשות מקומית בתהליכי שינוי / הרצאה12:15-11:30

טל אל על, סגן ומ”מ ראש העירייה ויו”ר הוועדה המקומית באר שבע, מתכנן ערים
הפסקה12:45-12:15
איכות הצפיפות העירונית / הרצאה ודיון14:15-12:45

אדר' ליאת איזקוב בן-שטרית
הפסקה14:30-14:15
10 הכלים לעירוניות מיטיבה / סיכום יום15:15-14:30

אלה אלכסנדרי



מפגש מס' 2: צפיפות ואיכות החיים העירונית  
3.5.2022 - מפגש בזום

התהדקות הקשרים בין הבינוי למרחב הציבורי: כלים ופתרונות / הרצאה ודיון10:30-09:00
STUDIO MA אמיר לוטן, אדריכל נוף, שותף במשרד מוריה אדריכלים

הפסקה10:30-10:45
מרחב ציבורי כמשאב במציאות מצטופפת /הרצאה10:45-11:30

 אדר' הילה לוטן, שותפה במשרד PUBLICA, מייסדת המגזין “שפת רחוב” ומרצה במכון ללימודים עירוניים ואזוריים 
באוניברסיטה העברית בירושלים 

תרגיל מס' 1 - בחינת מרקם עירוני קיים בצורה מובנית )10 הכלים( / עבודה בקבוצות 12:15-11:30
צוות מנחים 

הפסקה12:45-12:15
המשך תרגיל מס’ 13:30-12:451

צוות מנחים 
מודל "500 מטר" - קומפקטיות עירונית בשגרה ובחירום / חלק 1 - הרצאה14:15-13:30

ד"ר יודן רופא, אוניברסיטת בן גוריון, ממייסדי עמותת מרחב
הפסקה14:30-14:15
מודל “500 מטר” - קומפקטיות עירונית בשגרה ובחירום / חלק 2 - דיון 15:15-14:30

ד”ר יודן רופא, אוניברסיטת בן גוריון, ממייסדי עמותת מרחב

מפגש מס' 3: האדם במרכז העירוניות
10.05.2022 - מרכז ההדרכה של Univercity, הארבעה 28, קומה 7, תל–אביב

למי מתכננים? תכנון שכונות ידידותיות למגוון משתמשים / הרצאה09:45-09:00
אדר' ליאת איזקוב בן-שטרית

ניידות אורבנית: כלים וגישות חדשות להליכתיות ותחבורה ציבורית / הרצאה10:30-09:45
זוהר זולר, מנכ"ל צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים 

הפסקה10:45-10:30
מוביליות בין דורית ברמת היישוב והשכונה - השלכות למדיניות העירונית / הרצאה ודיון   12:15-10:45

טל אלסטר, מתכנן ערים ודוקטורנט למדע המדינה, האוניברסיטה העברית
הפסקה12:45-12:15
סביבות מגורים מותאמות לזיקנה: בין דיור, בדידות, ותכנון אורבני / הרצאה13:30-12:45

HIT ד"ר רינת בן-נון, מתכננת חברתית וחוקרת החברה האזרחית, מרצה באוניברסיטת רייכמן ובמכון הטכנולוגי בחולון
גיוון מלאי הדיור- כלים לרשות המקומית / חלק 1 - הרצאה 13:30-14:15

עו"ד ומתכננת ערים אורלי אריאב, מרכז הגר, מחקר ופיתוח מדיניות חברתית, אוניברסיטת תל–אביב
הפסקה14:30-14:15
גיוון מלאי הדיור- כלים לרשות המקומית / חלק 2 - דיון מונחה15:15-14:30

עו"ד ומתכננת ערים אורלי אריאב
 הנחייה: עירית בשן, לשעבר מנהלת תחום פיתוח קהילתי אסטרטגי בשירות לעבודה קהילתית, משרד הרווחה, 

וחברת ועד מנהל בעמותת מרחב



מפגש מס' 4: ניידות בעיר
17.05.2022 - מפגש בזום

ניתוח "תחביר המרחב" בגיבוש אסטרטגיית ניידות עירונית / הרצאה09:45-09:00
ד"ר יואב לרמן, "PLANET” - תכנון עירוני ותחבורתי

תחבורה אוטונומית: הזדמנות להשיב את המרחב לאנשים / הרצאה 10:30-09:45
נחמן שלף, יזם

הפסקה10:45-10:30
“מנתח התחבורה” - השפעת רשת הדרכים על הנגישות להזדמנויות / הרצאה11:30-10:45

נחמן שלף, יזם
תרגיל מס’ 2 - שימוש ב"מנתח התחבורה" לבחינת מרקם עירוני קיים ביישוב / עבודה עצמאית12:15-11:30
הפסקה12:45-12:15
יער עירוני לעתיד עירוני / הרצאה ודיון14:15-12:45

אדר' נוף שחר צור, צורא אדריכלים

הפסקה14:30-14:15
משוב אמצע קורס15:15-14:30

מפגש מס' 5: עירוב שימושים
24.05.2022 - מפגש בזום

עירוב שימושים - עקרונות יסוד ליישום מוצלח / הרצאה09:45-09:00
אדר' ליאת איזקוב בן-שטרית

מדריך מכסות קרקע לצרכי ציבור: אתגרים והזדמנויות לעירוב שימושים / הרצאה10:30-09:45
אדר' נעה שרמן, מתכננת ביחידה האסטרטגית עיריית תל–אביב-יפו

הפסקה10:45-10:30
איך מייצרים עירוב שימושים בפועל? כלים ודוגמאות מהשטח / פאנל 10:45-12:15

אדר' ומתכנן ערים אולריך בקר, לשעבר מהנדס העיר בערד, מומחה לתכנון מסורתי מתחדש
אדר' דני גולדנברג, לשעבר מהנדס העיר אלעד

אדר’ איציק עדס ואדר’ שעיה רוט, אדריכלי התכנית לעירוב שימושים ציבוריים בשכונת קריית יובל, ירושלים
הנחייה: עו"ד בני דרייפוס, מנכ”ל מפעל הפיס

הפסקה12:45-12:15
שגשוג עירוני - הערך הכלכלי של עירוב שימושים / פאנל ודיון 14:15-12:45

איריס אפרת, מנכ"ל אורבניקס
שחר אוריאן, כלכלן בכיר, אורבניקס

יוגב שרביט, כלכלן מוניציפאלי ובעל הבלוג "המדד המוניציפלי"
רני ויינברג, יזם, כרם יזמות נדל"ן

מוטי זייד, שמאי מקרקעין, מנכ"ל "מוטי זייד שמאות"
הנחייה: אלה אלכסנדרי

הפסקה14:30-14:15
מה בין עירוב שימושים לצורות דיור חדשות: דירות קטנות, דיור קהילתי, ודיור שיתופי / הרצאה15:15-14:30

אדר' עופר רוסמן, סטודיו XS לתכנון קומפקטי



מפגש מס' 6: המחשת הסוגיות בשטח: סיור עירוני בחולון
31.05.2022 - סיור רגלי בעיר חולון

15:15-09:00
 בהנחיית אדר' אביעד מור, אדריכל העיר חולון

לו"ז מפורט לסיור יפורסם בהמשך. הגעה ופיזור עצמאית

מפגש מס' 7: התחדשות עירונית 
07.06.2022 - מפגש בזום

השפעת התכנון של מתחמי התחדשות עירונית על תפקודם - היבטים חברתיים וניהוליים / הרצאה ודיון10:30-09:00
אדר' ליאת איזקוב בן-שטרית

אדר’ ד”ר נאוה קיינר פרסוב, הפקולטה לארכיטקטורה, הטכניון
STREETLIGHT עידו קלינברגר, מגשר ומומחה לבניית הסכמות ויועץ חברתי בכיר, שותף במשרד

הפסקה10:45-10:30
אתגרי ניהול ותחזוקה בשכונות מתחדשות: היערכות ליום שאחרי - מה יכולה הרשות המקומית לעשות? / פאנל ודיון12:15-10:45

אדר' שולמית ישר, מנהלת תחום תכנון, המנהלת להתחדשות עירונית רמלה
יהודה ויסקין, סגן ראש מינהל שירותים חברתיים, עיריית עכו

אלי דלל, סגן ומ"מ ראש העיר נתניה
הנחייה: אור פריש, המחלקה לתכנון אסטרטגי, עיריית תל–אביב-יפו 

הפסקה12:45-12:15
“ציפוף שפוי": התחדשות עירונית בהובלת הרשות המקומית / הרצאה ודיון14:15-12:45

אדר' אריאל גושן, גושן אדריכלים

הפסקה14:30-14:15
 תרגיל מס' 3 - בחינת הקישוריות הקיימת והפוטנציאלית במרקם עירוני קיים 15:15-14:30

כבסיס להתחדשות עירונית עם מגוון אוכלוסיות / עבודה בקבוצות
צוות מנחים

מפגש מס' 8: התחדשות עירונית 
14.06.2022 - מרכז ההדרכה של Univercity, הארבעה 28, קומה 7, תל–אביב

בנייה לגובה: איך ומתי? / הרצאה09:45-09:00
פרופ' אדר' הלל שוקן, דיקן לשעבר של ביה”ס לאדריכלות באוניברסיטת תל–אביב וממייסדי עמותת מרחב

תקן 21: הנחות יסוד כלכליות / הרצאה10:30-09:45
דרור בר-לב, שמאי מקרקעין

הפסקה10:45-10:30
היבטים אקלימיים בתכנון העיר המצטופפת והמתחדשת / הרצאה12:15-10:45

אביעד שר שלום, מתכנן ערים ומומחה לקיימות ובנייה ירוקה

הפסקה12:45-12:15
כלכלה מקומית וניהול רחובות מסחריים / הרצאה ודיון14:15-12:45

יהודה עירוני, מתכנן ויועץ עסקי, יען פרויקטים 
נחמן שלף, יזם 

הפסקה14:30-14:15
סיכום וחלוקת תעודות15:15-14:30

צוות הקורס
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