
.  מפגשים בהם נכיר ונבין את האפשרויות לשיתוף פעולה בין מתכננים למזמינים בקידום תכנון עירוני מקיים6

.יום-תכנוניות וביצועיות איתן עובדים אדריכלי הנוף ומתכננים ביום דיסיפלינותההרצאות יעסקו בממשקי תכנון לקיימות עם 

נכיר פרויקטים שהצליחו  . לגבי תכנון מרחב ציבורי עירוני מקיים, יזמים וקולגות מקצועיות, ממשלתיים, נכיר לעומק את עמדותיהם של מזמיני עבודה עירוניים

.  בתכנון וביצוע כמו גם חסמים ובעיות שמנעו זאת

.  בכל מפגש יתקיימו הרצאות ופאנל בו ישתתפו המרצים והמשתתפים

הרצליה  , אקרשטייןבבית 17:00-20:00הקורס יתקיים בימי רביעי 

–ממשקי קיימות 
קידום תכנון לקיימות הלכה למעשה

אדריכלים ומתכננים , לאדריכלי נוף-מפגשים 6קורס בן 

אדריכלית נוף, רויטל שושני-ריכוז אקדמי והנחייה 

בשיתוף המועצה לבנייה ירוקה ואיגוד אדריכלי הנוף



הקורס  תוכנית

24/10/18' יום ד–1מפגש 
קיימות ואדריכלות נוף במרחב הציבורי העירוני  -הרצאות 

קיימות ביער העירוני  -פאנל

ראש  -אביגיל הלר, עיריית רמת גן, אדריכלית נוף-שגית קורן , צ"רשלאדריכלית נוף עיריית -קיויתיטל : בהשתתפות 

משרד החקלאות  , אגף יער ואילנות , תחום

-

7/11/18' יום ד–2מפגש 
תכנון לקיימות במרחב הציבורי בממשק עם קובעי מדיניות בערים-הרצאות  

תכנון וניהול מרחב ציבורי ושטחים פתוחים מקיימים ברשויות-פאנל

,  אדריכלית העיר חדרה-ליטל שלף דורי, מהנדס העיר קריית ביאליק-אדריכל נוף נעם מסד : בהשתתפות 

ראשון לציוןאדריכלית העיר , שרון שפר' אדר

מנהלת מחלקת אדריכלות נוף בעיריית מודיעין מכבים רעות–נוף איילת מורל ' אדר

'יום ד21/11/18–3מפגש 
קיימות במרחב העירוני בממשק עם קולגות מקצועיות-הרצאות

הצלחות ובעיות  , דוגמאות–ממשק התכנון עם מלווי בניה ירוקה -פאנל

,  אדריכלית חדווה יערי, שושן-בןלרמןמשרד –אדריכלית נוף ומתכננת מיכל בן שושן : בהשתתפות 

IQCמנהל תחום בנייה ירוקה -אדריכל ליאור אילון ,  תכנון ויעוץ בניה ירוקה-גלברטנעמי 



' יום ד5/12/18–4מפגש 
קיימות במרחב הציבורי העירוני בממשק עם מזמיני עבודה  -הרצאות 

קיימות בממשק עם הביצוע–פאנל 

,  משרד השיכון, מנהלת תחום תכנון תכניות בינוי עירוניות-ליס –אסתי כהן : בהשתתפות 

,  שיכון ובינוי-ל תכנון ואדריכל ראשי "סמנכ-קימלדורףאדריכל אבישי , מתכננת מחוז מרכז לשעבר–ל 'נעמי אנג

.  מלווה רשויות לגינון מקיים–דבי לרר , "מ"בעינושבסקי" קבלן חברת –ינושבסקיניר 

'  יום ד19/12/18–5מפגש 
קיימות באדריכלות נוף בממשק הכלכלי סביבתי וחברתי  -הרצאות 

מילדים ועד הגיל השלישי  –תכנון לקהילה מגוונת –תכנון חברתי -פאנל

,  עיריית כפר סבא–מנהלת אגף קיימות וחדשנות -אלה דנון,  יועצת אסטרטגיה ומדיניות סביבתית–צרויה שבח 

.  קאסוטו בן דוד אדריכלים–משה בן דוד , תכנון ערים ואזורים–חנה מורן 

קיימות הלכה למעשה-קהילה בעיר –יום שישי –סיור וסיכום -28/12/18–6מפגש 
רכזת  –בהדרכת נעה רגב -שילוב יער מאכל וחקלאות עירונית, סיור בנושא קידום שכונה ירוקה בתל אביב

.עיריית תל אביב–שכונות מקיימות 

.  סיכום ותעודות


