העיר הישראלית  :2030תכנון עירוני מחוץ לקופסא
ביוזמת פורום ה ,15-בניהול אקדמי של עמותת מרחב ,התנועה לעירוניות בישראל
ובשיתוף מחלקת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי

מבוא
כיצד תראה ותתפקד העיר הישראלית בעוד עשור? כיצד יראה ויתפקד המרחב הציבורי? כיצד נגור ונחיה
בערי ם? מה אנחנו יכולים ללמוד מערים משגשגות בעולם? ובאיזה אופן נוכל לתרום לתמורות ולשיפור
איכות החיים בעיר?
הקורס מציע התבוננות מעמיקה ומגוונת ,בעקרונות עדכניים ,בשינויים אסטרטגיים ובכלים מעשיים ,לקידום
סדר יום חדש בתכנון ופיתוח המרחב העירוני (הפיזי והחברתי) הישראלי .סדרת המפגשים תשלב הרצאות
ידע תיאורטי עם דוגמאות יישום מן העולם והארץ ,סיורים ,וסדנאות דיון ועבודה משותפת.
מטרות








ללמד תהליכי תכנון מתקדמים ולהכיר כלים חדשים ורלוונטיים להתערבות במרחב העירוני.
לבחון את ההיבטים הרב מימדיים של תהליכי תכנון ושינוי עירוני ואת שיתופי הפעולה הנדרשים ,על
מנת לאגם משאבים ותובנות מתחומי ידע ופרקטיקה שונים .זאת לאור מערכת האילוצים ברשויות
המקומיות ,במערכת התכנון ,במסגרת המשפטית והרגולטורית ,בזמינות משאבים ותקציבים ועוד.
להרחיב את ״ארגז הכלים״ התכנוני של אנשי המקצוע ברשויות המקומיות ליישום פרויקטים ותהליכי
תכנון מתקדמים ,אפקטיבים ,ובעלי בסיס לצמיחה ושגשוג ארוכי טווח בערי ישראל.
לחשוף את המשתתפים לדוגמאות של כלים וגישות מקוריים ומוצלחים לתכנון ולפיתוח מערים בארץ
ובעולם וללמוד מהם.
לעודד וליצור יחד מחשבה יצירתית ומתקדמת על המרחב העירוני בקרב אנשי המקצוע ברשויות
המקומיות.
לעודד למידת עמיתים ושיתופי פעולה בין אנשי המקצוע ברשויות.

אוכלוסיית היעד
נבחרי ציבור ,מנכ"לים ברשויות המקומיות ,מנכ"לים בחברות הכלכליות ,מהנדסי ערים ,יו"ר וסגנים בוועדות
תכנון ובנייה ,מנהלי אגפים (חינוך ,רווחה ,תשתיות ,שפ"ע) ,אדריכלי ערים ,מנהלי מחלקות הנדסה ותכנון,
מנהלי מחלקות לתכנון אסטרטגי ,מנהלי יחידות סביבתיות ,מתכננים ובעלי תפקידים נוספים ברשויות
מקומיות העוסקים בתכנון ותכלול רב תחומי של המרחב העירוני.
ייעוץ וניהול אקדמי
עמותת מרחב ,התנועה לעירוניות בישראל  -אדר' ליאת איזקוב בן-שטרית ,חברת הועד המנהל,
עוסקת ביעוץ אסטרטגי לתהליכי תכנון ,הטמעת ידע ,רעיונות וכלים עדכניים ,מינוף ההיבטים של איכות
הצפיפות העירונית לתועלת מגוון האוכלוסייה ומשתמשי המרחב.
מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס 56 :שעות ( 8מפגשים)
יום לימודים:

יום ג' ,בין השעות 15:15 – 09:00

מרכז השלטון המקומי ,רח' הארבעה  ,28מגדל חאג'ג צפוני ,קומה  ,7ת"א
מקום הלימודים:
( במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום ,ת"א)
מועד פתיחת הקורס 25 :בדצמבר 2018
מועדי המפגשים בקורס:

12.02 ,5.02 ,29.01 ,22.01 ,15.01 ,8.01 ,1.01 ,25.12

חובות הקורס
נוכחות של  100%ממפגשי הקורס .קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85%מן הקורס .העומדים בדרישות
הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות לגמול השתלמות של משרד החינוך ,בכפוף להנחיית ועדת גמול
ההשתלמות.
שכר לימוד
 ₪ 3,000שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי ( מחיר מסובסד).
 ₪ 3,450שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי.
שכר הלימוד כולל הדרכה ,חומר כתוב וכיבוד קל.
*בהרשמה לקורס תינתן עדיפות לעובדי רשויות מקומיות.

נושאי הקורס
יינתן דגש על הקשרים בין נושאי התוכן השונים באמצעות הדגמה והצגת מקרי מבחן .הצגת התוכן תלווה
בדיון מעשי על היתכנותו במרחבים העירוניים של ישראל.
מתאוריה למעשה :צפיפות ועירוב השימושים








הערכות לציפוף ולגדילה פנימה בערי ישראל
פסיכולוגיה של הצפיפות
מודלים לצפיפות גבוהה ו"דחיסה עירונית"
עירוב שימושים :מתופעה נקודתית לתפיסה תכנונית מכוננת
זהות קהילתית וזהות מקומית בעידן הצפיפות
תשתיות תנועה ותחבורה עירוניות בעידן של מגוון מתניידים ומשתמשים
תכנון וניהול בעידן חדש של המרחב הציבורי

האדם במרכז :התמודדות עם סוגיות חברתיות ישראליות וכלים לתכנון המתמקד באנשים







תכנון לילדים וקשישים בעיר
עירוב אוכלוסיות
יצירת "מקום" קהילתי – Place Making
מבט נוסף על צדק חלוקתי במרחב העירוני בישראל
כלים חדשניים להשתתפות הציבור בתכנון המרחב הציבורי
אמות מידה מתקדמות לאיכות החיים בעיר

ניידות ותנועה במרחב העירוני:







איך הופכים את העיר להליכתית?
כלים לתכנון מוטה תחבורה ציבורית
תחביר המרחב ( – (Space Syntaxכלי לפיענוח המשמעות והגברת היעילות של רשת הרחובות
המאבק על המרחב העירוני :עצי רחוב ,רכבים ומשתמשים אחרים שינויים התנהגותיים בעידן
הציפוף
שינויים ברגולציה וניידות מתקדמת
מכוניות אוטונומיות – חזון ,הזדמנות והיערכות

כלים חדשים להתחדשות עירונית:









התחדשות עירונית רב-מימדית :איגום משאבים ושיתוף פעולה בין אגפי
מה בין תכנון לניהול ותחזוקה
שינויים והתאמות לביקוש והשפעה על המרחב הציבורי
טיפולוגיות בינוי חדשות פוגשות מציאות
פיתוח קהילתי בתהליכי התחדשות עירונית  -מודלים מהעולם ומישראל
ביחד ולחוד – בעלויות דיור וסוגי דיור
התחדשות עירונית מנקודת המבט של היזם
כלכלה עירונית ומודלים כלכליים שיתופיים

מחלקת הדרכה עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:
www.masham.org.il
לרישום מקוון יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי .במסך הראשי יש להיכנס ל:
"  - univercityפעילויות הדרכה" ולאחר מכן יש להיכנס ל " :רישום לקורסים  ,ימי עיון ,וכנסים".
לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו ל" :הנחיות לרישום לקורסים "
במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד ,אנא פנו במיילregister@masham.org.il :
או  -03-6844227לתמיכה טכנית -או  03-6844253לנירה .

