כנס ארצי -אגוד מהנדסי ערים 0215
התחדשות עירונית והמרחב הציבורי
שיתקיים במלון דן פנורמה ,תל אביב
בימים שני -רביעי ,ה 15-13 -באפריל0215 ,
בימים של לפני/אחרי בחירות ולאחר שנתיים בהם נושא הדיור היה בראש סדר העדיפויות הלאומי :שינויי
יעוד לקרקעות חקלאיות ,שיווקים מאסיביים של רמ"י ,מחיר מטרה ,דיור בר השגה (להשכרה) ,מע"מ
אפס,ומי יודע מה עוד ,נראה כי ההתחדשות העירונית ותמ"א  33נשארו הכלים היחידים שנותרו בידי
מהנדסי הערים לשמור על התפתחות הישובים שבאחריותם .הממשלה החדשה עם כל הרצונות הטובים
תהיה עסוקה בימיה הראשונים בנושאים אחרים אבל העקרון של "מה שהיה הוא שיהיה" ימשיך ללוות
אותנו גם בעתיד.
בכנס זה בחרנו לעסוק במרחב הציבורי שהיה ויהיה המנוע לצמיחה והתפתחות חרף כל הסיסמאות
וחידודי הלשון שהיו כאן למכביר ,ונציג כלים לעבודה החשובה שלנו.
וגם ,נושאים וזמן עבור הנפש .שיהיה לכולנו כנס מוצלח.

יום שני  – 13.4.0215כ"ד ניסן תשע"ה
 - 00:11-0::1התכנסות ,רישום ,כיבוד קל ,ביקור בתערוכה
 - 00::1-00:11פתיחת הכנס
ד"ר שוקי אמרני ,מנכ"ל משרד הפנים
אדר' עודד גבולי ,מהנדס העיר המארחת תל אביב-יפו
אדר' אבנר אקרמן  -יו"ר אגוד מהנדסי ערים בישראל ומהנדס עיריית נתניה
מנחה :אינג' בועז גמליאל ,יו"ר הכנס ומהנדס המועצה ק.עקרון
 01::1-00::1פצ'ה קוצ'ה  -תכנון ( )Pecha Kucha
 6נושאים תכנוניים בשש דקות ו 01-שניות על הבמה
מנחה :אדר' יואב דוד  ,אדריכל העיר תל אביב יפו
 0:::1-01::1המרחב הכפרי בשולי הערים הקונפליקטים בניהול השטחים הפתוחים
מר עמיר ריטוב ,ראש המועצה האזורית לב השרון
הגב' מרים פיירברג איכר ,ראש עיריית נתניה
מנחה :אדר' אבנר אקרמן  -יו"ר אגוד מהנדסי ערים בישראל ומהנדס עיריית נתניה
ביקור בתערוכה ,ארוחת צהרים ,קבלת חדרים ומנוחה (חלוקת חדרים החל מהשעה )00:11
0:::1
 01:11-06:11הרצאת אורח  -חוכמת ההמונים ,מר ליאור צורף
 01::1 -01:11קפה וכיבוד קל ,ביקור בתערוכה
 03::1 -01::1תפיסת המרחב הציבורי תכנון והתחדשות עירונית בעיניהם של ראשי ערים:
מר יוסי בן דוד ,ראש עיריית טבריה
מר סאלם עלי ,ראש עיריית נצרת
מר שלום בן משה  -ראש עיריית ראש העין
מנחה :העיתונאי נמרוד בוסו
 11:11 -03::1מושב שלישי  -מושב חגיגי
הרשות המקומית  -כמנוע צמיחה של המרחב הציבורי
מר רון חולדאי  ,ראש עיריית תל אביב-יפו
מר שלמה בן אליהו ,מנכ"ל משרד הבינוי
מר חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש העיר מודיעין-מכבים-רעות
מר אפי שטנצלר ,יו"ר קרן קיימת לישראל
מנחה :אדר' אבנר אקרמן  -יו"ר אגוד מהנדסי ערים בישראל ומהנדס עיריית נתניה
 10::1-11:11ארוחת ערב חגיגית
" 11::1-10::1להתעסקס" ,מיניות וזוגיות לאנשים עסוקים ,ד"ר צחי בן ציון

כנס ארצי -אגוד מהנדסי ערים 0215
התחדשות עירונית והמרחב הציבורי
שיתקיים במלון דן פנורמה ,תל אביב
בימים שני -רביעי ,ה 15-13 -באפריל0215 ,
יום שלישי  – 14.4.0215כ"ה ניסן תשע"ה
 10::1 - 1:11ארוחת בוקר ,ביקור בתערוכה,
 01::1-10::1התחדשות עירונית ,אפשר גם אחרת
אדריכל עודד גבולי ,מהנדס העיר תל אביב יפו
פרויקטים בלה  -גארדיה ,נס לגויים ,פרויקט בינוי בנווה שרת
 00::1-01::1חשיבה יצירתית" ,מרצה אטרקטיבי לניהול אפקטיבי"
חנן מלין
 01:11 -00::1הפסקת קפה וכיבוד קל ,ביקור בתערוכה
 01:04-01:11חברות המציגות בתערוכה
 0::04-01:04מרחב ציבורי מהעיר לכפר  -המרחב הציבורי במגזר הערבי ובמגזר הכפרי
אינג' אברהים אבו סהיבאן  -מהנדס העיר רהט  -הכפרים הבלתי מוכרים בנגב – לאן?
אינג' סולימאן נסראלדין  -מהנדס העיר כרמל לשעבר  -מבט על מאפייני התכנון במגזר הדרוזי
ד"ר שיבל מוחמד  -מהנדס מ"מ ג'דידה מכר ואדריכל עינאיה בנא-ג'ריס המרכז הערבי לתכנון
אלטרנטיבי – הדילמות סביב העיר החדשה המוצעת בצפון הארץ לאוכלוסייה הלא יהודית/הערבית
אחראי מושב :ד"ר שיבל מוחמד -מהנדס המועצה המקומית ג'דידה מכר ומשנה ליו"ר האיגוד
 06:11-0::04ביקור בתערוכה ארוחת צהרים ומנוחה
 06::1 -06:11הפסקת קפה ,ביקור בתערוכה
 01::1 -06::1מתודולוגיה לניהול פרויקטים  ,מר משה שחר עיריית תל אביב יפו
 03:11 -01::1אסיפה כללית ,סיכום תערוכה  ,הגרלת פרסים למבקרים בתערוכה,
 03::1-03:11חברות המציגות בתערוכה
 11:11 -03::1מושב שישי  -התחדשות עירונית (תמ"א  ,33פינוי בינוי) חקיקה ומציאות
מר רחמים מלול ,ראש העיר רחובות
מר ניסים בובליל  -נשיא התאחדות בוני הארץ
גב' בינת שוורץ  -מנהלת מנהל התכנון
מר אוהד דנוס  -יו"ר לשכת שמאי המקרקעין
אחראית מושב :אדריכלית מרים ארז ,יו"ר איגוד מהנדסי ערים היוצאת
 10::1-11:11ארוחת ערב
11:11

מסיבת ריקודים (עד אחרון הרוקדים) ,בר ומשקאות

כנס ארצי -אגוד מהנדסי ערים 0215
התחדשות עירונית והמרחב הציבורי
שיתקיים במלון דן פנורמה ,תל אביב
בימים שני -רביעי ,ה 15-13 -באפריל0215 ,
יום רביעי  – 15.4.0215כ"ו ניסן תשע"ה
20:22 – 27:22
20:22

ארוחת בוקר ופינוי חדרים
יציאה מאורגנת לסיורים מקצועיים בהתאם להרשמה מראש

" 10:22 – 20:22סיורים מקצועיים":
 )0סיור "קו החוף" – סיור לאורך טיילת החוף -ממדרון יפו עד טיילת תל ברוך .סיור באופניים "תל-
אופן" ל 14-משתתפים .תכנון הפיתוח העירוני באזורי החוף ,המרחב הציבורי מנמל יפו לנמל תל
אביב ,טיילת מפרץ יפו ,טיילת החוף החדשה ,מתחם גורדון המרינה וכיכר אתרים.
מדריך :אדריכל אוריאל בבצ'יק -מנהל קיימות ובניה ירוקה ,משרד אדריכל העיר.
 )1התחדשות עירונית  -1רובע מזרח :מע"ר ביצרון -פיתוח מוקד עסקים בדופן האיילון ,פארק
ההשכלה ,ציר ירוק רובע  -0ציר אופנים והולכי רגל בלב הרובע ,התחדשות עירונית ביד אליהו ,שינוי
תפיסת תכנון בשדירות יגאל אלון ,פארק גלית -פארק סקייטרים ותכניות פיתוח עתידיות במרחב
היכל הספורט .מדריך :אדר' אודי כרמלי ,סגן מנהלת אגף תכנון העיר ומנהל צוות תכנון מזרח.
 ):התחדשות עירונית  – 0פרויקטי דגל במרכז העיר :פארק שרונה ודרום הקריה ,כיכר גבעון -מחניון
לכיכר עירונית ,כיכר התרבות -הבימה ,מוזיאון תל אביב ,האגף החדש .פיתוח מרחב ציבורי ומוקדי
תרבות ופעילות עירונית ,במרקם העיר המרכזית .מדריך :אדר' יואב דוד ,אדריכל העיר.
 )0דרום העיר ויפו  :מפארק החורשות ובתי הבאר (פארק טבע עירוני) לאזור נמל יפו ויפו העתיקה.
תכנון התחדשות מבואות יפו ,רחוב הרצל וסלמה ,שוק הפשפשים/שוק יווני .פיתוח התחדשות
ושימור במתחם שוטטות ומלונאות באזור כיכר השעון .בהדרכת אדר' אירית סייג – מנהלת צוות
תכנון יפו והדרום ,אדר' אורית בן אסא – צוות תכנון יפו והדרום ,אדר' דניאל ברון ונציג המשלמה
ליפו.
 )4העיר הלבנה :שימור פיתוח והתחדשות של המע"ר ההיסטורי במרקם העיר המרכזית .מורשת
הבאוהאוס ,איזור ההכרזה של אונסקו ,שד' רוטשילד – רחוב ביאליק ,בית הצעירים מזא"ה  ,0כיכר
התרבות ,גינת קרית-ספר .מדריכה  :אדר' עדי רוז ממחלקת השימור ,אגף תכנון העיר.
13:32 – 10:32

סיכום הכנס ,מילוי משובים ,חלוקת תעודות ומתנות וארוחת צהרים קלה

***יתכנו שינויים לתכנית

