כיצד תיראה העיר הישראלית בעוד עשור?
כיצד להיענות לביקוש הגובר לדיור ,באופן שיבטיח איכות חיים עירונית?

קורס העיר הישראלית  :2030תכנון עירוני מחוץ לקופסא
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ביוזמת פורום ה ,15-בניהול אקדמי של עמותת
מרחב  -התנועה לעירוניות בישראל ,ובשיתוף
מחלקת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי.
לאור הצלחת המחזור הראשון של הקורס,
נפתח מחזור שני ,אשר יספק בידיכם את
הכלים החדשניים והמתקדמים ביותר לתכנון
ערים .כלים אלה מיושמים בהצלחה בערים
מובילות בעולם.
הקורס יכלול הרצאות מפי המרצים המובילים
בארץ ,סדנאות מעשיות וסיורים מעשירים.

אנו מזמינים אתכם:
נבחרי ציבור ,מנכ"לי רשויות מקומיות וחברות כלכליות ,מהנדסי
ערים ,חברי וועדות 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 העוסקים בתכנון ותכלול רב תחומי של
המרחב העירוני.

•
•
•
•
•
•

ללמוד על תהליכי תכנון מתקדמים ועל כלים חדשניים להתערבות
במרחב העירוני.
לבחון היבטים רב ממדיים של תהליכי תכנון ושינוי עירוני ושיתופי
פעולה נדרשים לקידומם.
להרחיב את ״ארגז הכלים״ התכנוני ליישום פרויקטים אפקטיביים
ובעלי בסיס לצמיחה ושגשוג.
להיחשף לגישות וכלים מקוריים ומוצלחים.
לחשוב באופן יצירתי ומתקדם על תכנון המרחב העירוני.
לחוות למידת עמיתים ושיתופי פעולה בין אנשי מקצוע.

נושאי הקורס:
צפיפות ועירוב שימושים  -מתאוריה למעשה:

•
•
•
•
•
•
•

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 של צפיפות
תשתית תנועתית ופיזית נדרשת לתמיכה בעירוב שימושים
תכנון וניהול המרחב הציבורי במודל הציפוף

תנועה במרחב העירוני:

•
•
•
•
•
•

איך הופכים את העיר להליכתית?
כלים לתכנון מוטה תחבורה ציבורית
תחביר המרחב ( – )Space Syntaxכלי לפיענוח
המשמעות והגברת היעילות של רשת הרחובות
ההשלכות של שינויים התנהגותיים על הניידות ואיכות
המרחב הציבורי
שינויים ברגולציה וניידות מתקדמת
מכוניות אוטונומיות – חזון ,הזדמנות והיערכות
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הייעוץ האקדמי:
הקורס ילווה באופן מקצועי על-ידי אדר' ליאת איזקוב בן-
שטרית ,חברת הועד המנהל של עמותת "מרחב"  -התנועה
לעירוניות בישראל ,ומומחית בליווי תהליכים אסטרטגיים
בתכנון עירוני.
אדר' איזקוב בן-שטרית עוסקת בייעוץ אסטרטגי לתהליכי
תכנון ,הטמעת ידע ,רעיונות וכלים עדכניים ,וכן בתכנון
מושכל של איכות הצפיפות העירונית לתועלת האוכלוסייה
העירונית ומגוון משתמשי המרחב.

האדם במרכז -
סוגיות חברתיות בישראל וכלים לתכנון מוכוון אנשים:

•
•
•
•
•
•

תכנון לילדים ולבני הגיל השלישי בעיר
עירוב אוכלוסיות
יצירת "מקום" קהילתי – Place Making
צדק חלוקתי במרחב העירוני בישראל
כלים חדשניים להשתתפות הציבור בתכנון המרחב הציבורי
אמות מידה מתקדמות לאיכות חיים עירונית

כלים חדשניים לקידום התחדשות עירונית:

•
•
•
•
•
•
•
•

התחדשות עירונית רב-מימדית :איגום משאבים ושיתוף
פעולה בין אגפי
מה בין תכנון לניהול ותחזוקה
שינוי מגמות באורח החיים העירוני  -השפעות על המרחב
טיפולוגיות בינוי חדשות פוגשות מציאות
פיתוח קהילתי בתהליכי התחדשות עירונית  -מודלים
מהעולם ומישראל
ביחד ולחוד – מודלים שונים לדיור
התחדשות עירונית מנקודת המבט של היזם
כלכלה עירונית ומודלים כלכליים שיתופיים

דרישות הקורס:

•
•
•

עמידה בכל מטלות הקורס.
נוכחות פעילה בכל המפגשים כתנאי לקבלת תעודת סיום
(תתאפשר היעדרות חלקית בלבד באישור מפורש ,על פי
כללי הועדה לגמול השתלמות של משרד החינוך).
העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות
לגמול השתלמות.

שכר הלימוד:
כולל הדרכה ,חומר כתוב ,ארוחת צהריים קלה וכיבוד:
 ₪ 3,000לעובדי השלטון המקומי  -מחיר מסובסד.
 ₪ 3,450למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי.

מתכונת הלימודים:

מספר המקומות מוגבל ,תינתן עדיפות לעובדי השלטון המקומי

היקף השעות בקורס 56 :שעות ( 8מפגשים)
בין השעות .15:15 – 09:00

לשאלות אדמיניסטרטיביות:
מחלקת הדרכה של מש"מ ,גב' ילנה נוי 03-6844254
לשאלות מקצועיות :פורום ה03-6844298 15-
או "מרחב" 03-6042916

יום לימודים :ימי ג' בין ה 25.12.18-ועד ל.12.2.19-
מקום הלימודים :רחוב הארבעה  ,28ת"א ,קומה 7
(במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום ,ת"א).

לפרטים נוספים ולהרשמה לחצו כאן

