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   09:00 - 11:45מליאת בוקר : 

 להקה מקומית  09:00 -  09:15
 פתיחה וברכות  09:15 -  09:30
 נהל התכנוןבינת שוורץ, מנהלת מ  09:30 -  10:00
 חברתית, דרור גרשוןהתחדשות עירונית בפריפריה   10:00  -  10:15
 לודרביבו ראש העיר  עו"ד יאיר, חזון העיר לוד  10:00 -  10:30
 .Antoine Grumbach Paris Prof ,לגדול פנימה  10:30 -  11:15
 זאב דרוקמןפרופ.  , תנאים לעירוניות  11:15 -  11:45

 
    12:15 - 13:45צהריים :  ימושב

 

   3מושב 
מקרה כתיקון עירוני, לוד 

 בוחן
 , אופיר פינס -יו"ר 

שלטון חקר הלמכון המנהל 
 מקומי ה

 4מושב 
התמודדות עם התחדשות 

 בשכונות החלשות
 ד"ר מוחמד אלנבארי  -יו"ר 

 ראש המועצה המקומית חורה

  5מושב 
 התחדשות עירוניתל כלים

 
 גלית כהן  -יו"ר 

 תכנון ומדיניות, סמנכ"ל 
 המשרד להגנת הסביבה

  6מושב 
 פתרון , סטודנטים

להתחדשות עירונית 
 ?בשכונות הפריפריה

 ,נעמה ריבה -יו"ר 
 Xnetכתבת ו אדריכלית 

 המפגש עם העיר לוד,
 אדר. הדס נוחם 

 מהנדסת העיר לוד 

התחדשות עירונית בשכונת 
 רמת אליהו בראשון לציון, 

 אדר. אלי יהלום,
 מהנדס העיר ראשון לציון

התחדשות עירונית מדיניות 
 ומודלים,  

 ן משרד הבינויעינת גנו

מנהל פרויקט  -יובל בדולח 
של  קהילות הסטודנטים
 בלוד אגודת הסטודנטים

 מדדים לעירוניות, 
 לוד מקרה בוחן

, דרור גרשון ומורין דוידזון
 מרחב

מודל להסתברות להתחדשות 
עירונית, מקרה בוחן פתח 

 תקוה
ד"ר רינה דגני מנכ"ל 

 גאוקרטוגרפיה,

חפץ, מנהלת -ליאור ז'ורנו
 כפרי הסטודנטים איילים בלוד

ליאור בניסטי, מנהל מרכז 
 הצעירים בלוד

  אדר. דניאלה פוסק
 מתכננת מחוז מרכז

כלים להיתכנות התחדשות 
 עירונית בשכונות הפריפריה

עו"ד זיו כספי, גינדי כספי 
 עורכי דין

התמודדויות ביישום 
 התחדשות עירונית,

סמנכ"ל תכנון  ,דיויד סוקט
 אפריקה ישראל

התחדשות עירונית, בהדר 
הכרמל, חיפה, באמצעות 

 קהילות
יעקב ברודר, מנכ"ל קהילת 

 חיפההדר 

חשב דרך מחדש לתכנון כלכלי 
 אפשרי לרמלה וללוד

תמיר בן שחר, מנכ"ל, 
 צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ

 "דרום אמריקה על המפה", 
פתרונות בתכנון עירוני 

 להעצמה חברתית וכלכלית  
 ועד מנהל מרחב ,גלעד מור

כלים להתחדשות עירונית, 
מקרה בוחן קריית גת, מחקר 

מרחב המיזם המשותף של 
 והמשרד להגנת הסביבה

 אדר. עירית סולסי 

חי פיאצסקי, מנהל תוכניות 
קבוצות מנהיגות, המכון 

ג'וינט  למנהיגות וממשל,
 ישראל

 מגיבים:
 מהעיר  נציגי תושבים

 : מגיבים
 

  :מגיבים
, הלל שוקןפרופסור 

 אוניברסיטת תל אביב

 מגיבים:

 דיון דיון דיון דיון

 

 Networking Break     :15:00 - 13:45ארוחת צהריים +

 מתחם השוק בלוד . -עיצוב עירוני, סדנת תכנון 
  Philip Winn, Ethan Kent PPS New Yorkמנחים : 

 משתתפים :
 , משרד ראש הממשלה רבקה אבלסוןשפ"ע, מחלקת הנדסה, רישוי עסקים,  עיריית לוד :

 .הפרויקטמתכנני השוק, מנהלי 
 מקומות( 20שירשמו מראש לסדנא )עד  משתתפיםאורחים :  תושבים ו

 מארגנים : 
 לי סילברמןיאורלי רונן, אמ
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 15:00 - 16:30אחה"צ : מושבי 

 
 

 
 

 
 

 Networking Break     :17:00- 16:30הפסקת קפה +
 
 
 

   7מושב 
נגישות, ניידות ותחבורה 

ציבורית כמנוף חברתי 
 להעצמה כלכלית 

 אילן מרכוס,  -יו"ר 
 אופק הנדסה

  8 מושב
מרחב ציבורי כמנוף לאיכות 

 חיים עירונית
 ,אבירמה גולן -יו"ר 

 מנהלת המרכז לעירוניות, 
 בת ים.

   9מושב 
התחדשות עירונית וטיפול 

 חברתי בהזדקנות השכונות 
לי סילברמן יד"ר אמ -יו"ר 

ראש הקליניקה האורבנית 
 באוניברסיטה העברית

  10מושב 
 כלים לתכנון עירוני

 עוזי שמיר,  -יו"ר 
 ,חבר ועד מנהל מרחב

לשעבר מנהל מחוז צפון 
 במשרד הבינוי

ניתוח השוויוניות של הנגישות 
 ,אביבבמטרופולין תל 
 ד"ר יודן רופא, 

 אוניברסיטת בן גוריון

המרחב הציבורי הפתוח 
בשכונות  הותיקות כפתרון 

 להתחדשותן,
מהנדסת העיר  אדר. מיכל סופר

 עכו

מדיניות עירונית לחיזוק 
 תושבים ושכונות חלשות,

ראש עיריית  שמעון לנקרי
 עכו

 ְמַסכֵּן תכנון עירוני 
 נחמן שלף, 

 יזם הייטק ויזם חברתי

ניהול תחבורה ציבורית 
כשרות עירוני להעצמת 

 התושבים , 
מאיר רובינשטיין ראש עיריית 

 ביתר עילית 

מבני ציבור וגינות ציבוריות 
 כמנוף להתחדשות עירונית

 ארז פודמסקי,
 מנכ"ל עיריית בת ים

מדיניות עירונית לחיזוק 
 תושבים ושכונות חלשות, 

 עאדל בדיר,
 ראש עיריית כפר קאסם

כלים להתחדשות המרחב 
 דוגמאות מהעולם  -העירוני 

Sasha Pesciמרחב , 

 נדבך -תחבורה ציבורית
 מרכזי בקידום חברתי

 הרשותמאיר חן, ראש 
תחבורה ציבורית במשרד ל

 התחבורה

סביבה מתחשבת: ביטויים של 
 הדדיות באמצע העיר

 רם איזנברגאדר. 

 יוסי יונהחבר הכנסת 
 

 -אורח חיים עירוני ומקיים 
 איך עושים זאת?

מנהלת המרכז  תמי גבריאלי 
למחקרי קיימות, מכון ירושלים 

 לחקר ישראל

ראובן קוגן, סמנכ"ל תשתיות 
  ברכבת ישראל

התחדשות עירונית ברובעים 
. אדר. הוותיקים באשדוד

 שלמה נער
 מהנדס העיר אשדוד

 מגיבים :
 , מרחבגבריאלה כהן

 , ראש עיריית בת יםיוסי בכר

 מגיבים :
שחר סולר המשרד להגנת 

 הסביבה

 מגיבים :
פרופסור דוד גוגנהיים, 

התכנית לעיצוב אורבני, 
בצלאל, האקדמיה לאמנות 

 ירושלים

 מגיבים:

 דיון דיון דיון דיון

 מתחם השוק בלוד . -עיצוב עירוני, סדנת תכנון 
 Philip Winn, Ethan Kent PPS New York מנחים : 

 משתתפים :
עיריית לוד : מחלקת הנדסה, רישוי עסקים, שפ"ע, רבקה אבלסון משרד ראש הממשלה, מתכנני 

 .הפרויקטהשוק, מנהלי 
 מקומות( 20תושבים ואורחים :  משתתפים שירשמו מראש לסדנא )עד 

 מארגנים : 
 אורלי רונן, אמלי סילברמן
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 17:00 -  18:15שולחנות עגולים :   -ערב  ימושב
 

 
 
 
 

 

  18:15 - 19:00  קוקטייל חגיגי : 

 19:00 -  20:30     :  ערבמליאת 

  What is Placemaking:  בנושא הצגת תוצרי הסדנא והרצאה 19:00 - 19:40

 Kent - PPS New York                            Cynthia Nikitin , Ethan     

 בהנחיית דרור מרמור עורך גלובס נדל"ן פאנל ראשי ערים וחברי כנסת  19:40 - 20:30
 משתתפים :

רחמים מלול ראש עיריית רחובות, , ח"כ יוסי יונה, יוסי בכר ראש עיריית בת ים, ח"כ אלי אלאלוף
מנהל המכון  אופיר פינס אמין ענבתאוי ראש עיריית שפרעם,ע יו"ר קרן ירוחם החדשה, עמרם מצנ

 אילן שוחט ראש עיריית צפת. לחקר השלטון המקומי,
 

 

 

http://miu.org.il/new/activities/   : להרשמה לכנס 

  1שולחן עגול 
עירוניות בעיר לוד, כיוונים ורעיונות 

 לתכנון המוביל שינוי 
 פרופ. זאב דרוקמן   -מנחים 

 פרופ. דוד גוגנהיים            

 2שולחן עגול 
 תחבורה עירונית בונה הזדמנויות

 ד"ר אורלי רונן, -מנחה 
 ,ללימודי סביבהבית הספר 

 אוניברסיטת תל אביב 

 3שולחן עגול 
 מדיניות לעירוניות משולחן הממשלה

 קארין טלמור,  -מנחה 
 התכנון במנהלמנהלת אגף מדיניות תכנון 

 סטודיו בצלאל מרחב:

 רענן כספין, ענת לרנר, גיל מינסטר,

 טליה גון אסיף, אלון שיקאר, שי קיני,

 דרורי,נועה זרמון ברנט, מצדה 

 דליה מסר זמורה

 

סטודיו לוד של החממה החברתית 

 לחברה וקהילה, הטכניון

 אלבר אנדריאה, אופק הנדסה

 משרד התחבורהנציג 

 גיל יעקב, 

 ארגון צרכני תחבורה ציבורית –דקות  15

 נציג חברת קווים

 עפר סלע, תל אופן

 מירב מורן, מבקרת ערים

 התכנון  מנהלנציגי 

 המשפטיםנציגי משרד 

 נציגי המשרד להגנת הסביבה

 איריס פרנקל, משרד ראש הממשלה

 איילת קראוס, משרד הבינוי

מנהל המחלקה לפיקוח עמי צדיק, 

 .תקציבי, מרכז המחקר והמידע, הכנסת

 דיון דיון דיון

 מתחם השוק בלוד . -עיצוב עירוני, סדנת תכנון 

 Philip Winn, Ethan Kent PPS New York מנחים : 

 משתתפים :
 עיריית לוד : מחלקת הנדסה, רישוי עסקים, שפ"ע, רבקה אבלסון משרד ראש הממשלה,

 .הפרויקטמתכנני השוק, מנהלי 
 מקומות( 20תושבים ואורחים :  משתתפים שירשמו מראש לסדנא )עד 

 מארגנים : 
 אורלי רונן, אמלי סילברמן

http://miu.org.il/new/activities/

