
 

 

 

 "הזמנה ליום עיון בנושא "עירוב שימושים
 

 
 

 

דגל בהפרדה בין מגורים, מסחר לאחר מלחמת העולם השנייה, שבניגוד לתכנון המודרניסטי 

עירוב בין שימושים שונים באותו עירוניות ומעודדת צורך במכירה בהמגמה העכשווית ותעסוקה, 

בשנים  לאור המגמה ניתן למצוא ברמת השכונה, הבלוק, הרחוב ואף הבניין. –מרחב עירוני 

יותר תכניות חדשות המשלבות מגורים עם מסחר ותעסוקה ברמה השכונתית ולעיתים האחרונות 

ודאות לגבי אופן היישום בפועל של מגמה זו לצד מחסור אף באותו בניין. יחד עם זאת, ישנה אי 

 .תכנוניים וניהוליים בכלים שיסייעו להסיר חסמים

יועלו אתגרים  ,האדריכלות והניהול העירוני ,ביום העיון, המיועד לאנשי מקצוע מתחום התכנון

עירוב ים להטמעת ו דוגמאות וכלבאתגרים יוצגצד דיון לעכשוויים בתכנון ויישום של עירוב שימושים. 

שימושים בהחייאת אזורים עירוניים קיימים, בתכנון שכונות חדשות ובשילוב מספר שימושים בבניין 

  אחד.  

  .אדריכלים ומתכננים קהל היעד:

 .10:00-16:30בין השעות  2.12.19 , בכסלו תש"פד' : יום שני תאריך

קומה  – 207אולם:  ,הגרמנית, חיפה, המושבה 21רח' הגנים  מכללת ויצ"ו חיפה,  כתובת:

2. 

 10-הנמצאת במרחק הליכה של כ ,'מרכז השמונה'הרכבת : מומלץ לרדת בתחנה הגעה

 דקות.

 ש"ח מחיר רגיל 40ש"ח לחבר מועצה         20    עלות:

 

 



 

 

 

  

 :היום תכנית

 מרצה נושא שעות

  התכנסות 10:00-10:30

 צרף נתניהופרופ' אדר' אירית  ברכות  10:30-10:45

 ראש המחלקה לארכיטקטורה וסגנית הנשיא

.ויצו חיפה -המרכז האקדמי לעיצוב   

רוניותילעהישראלי  יו"ר הפורום -נעמי צור  

עירוב שימושים הטמעת ב מגמות - 360שכונה  11:15- 10:45

 בתכניות חדשות   

המועצה  -ראל ה -ביץוורענת האדר' 

 ה ירוקהיישראלית לבניה

תנאים הכרחיים לרחובות מעורבי שימושים  11:15-12:00

 מוצלחים בתכניות חדשות 

 

 בן שטרית  -ליאת איזקובאדריכלית 

מומחית ציפוף והתחדשות עירונית וחברת 

  ועד מנהל בעמותת "מרחב".

ביישום  פאנל בנושא חסמים תכנוניים וניהוליים 12:00-13:00

 עירוב שימושים

מתכנן פיתוח בר  -בהנחית אביעד שר שלום

 קיימא ובניה ירוקה 

 : בהשתתפות

"מרחב" ,בן שטרית  -ליאת איזקובאדריכלית 

 התנועה לעירוניות מתחדשת.

 יו"ר הפורום הישראלי לעירוניות-נעמי צור

 אדם טבע ודין -יעל דורי

,חברת  שותפה במשרד "במידה"-שרון בנד

 ועד איגוד המתכננים

 הפסקת צהריים 13:00- 13:45

החייאת מרחבים עירוניים  -עירונית התחדשות 13:45-14:30

 וכלכלה עירונית

, חברת שותפה במשרד " במידה" -שרון בנד

  ועד איגוד המתכננים

 את מי ואת מה נערב?  -עירוב שימושים 14:30-15:15

 

 יו"ר הפורום הישראלי לעירוניות -נעמי צור

ורטיקליות: הקצאת שטחי רצפות הקצאות  15:15-16:30
 לצרכי ציבור במבנים מעורבי שימושים

 

איל סלינג'ר כלכלן, שמאי מקרקעין, ד"ר 

 לתכנון ערים ואזורים

   

 

 

 

 

 לפרטים והרשמה:
 הרשמה ליום עיון עירוב שימושים

  ronit@ilgbc.org 3689663-052לפרטים נוספים: רונית זאבי 

 

 

 

https://ilgbcdev.formtitan.com/sareg?fld47=a071o00001de00t#/
https://ilgbcdev.formtitan.com/sareg?fld47=a071o00001de00t#/
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