
בכך,  הכרוכים  התכנוניים  האתגרים  ובשל  בישראל,  המואץ  העיור  ומגמת  באוכלוסייה  הצפוי  הגידול  לאור 
קומפקטיות  צפופות,  ערים  כוללת.  תכנונית-עירונית  בראייה  הקרקע  של  מיטבי  בניצול  הצורך  מתחדד 
את  ולשפר  בריא  חיים  אורח  לעודד  ותרבותיות,  כלכליות  אנושיות,  הזדמנויות  לחולל  יכולות  ואינטנסיביות 
איכות החיים העירונית. בתוך העיר המצטופפת, השטחים לצרכי ציבור הם מייעודי הקרקע החשובים ביותר. 
האפקטיביות  על  משפיעים  בהם,  השימושים  ותמהיל  הנגשתם,  אלה,  שטחים  של  הנכונה  הפריסה  תכנון 

התפקודית שלהם, עשויים לעודד עירוניות איכותית ומאפשרים שימוש מיטבי בקרקע ובתשתיות העירוניות. 
גובש  בנושא,  התכנוני  השיח  את  לקדם  מנת  ועל  עתידית  בראייה  ומיטבי  איכותי  תכנון  לקדם  מטרה  מתוך 
היבטים  מגוון  יציף  העיון  יום  ציבור.  לצרכי  בשטחים  השימוש  לייעול  וכלים  עקרונות  מסמך  התכנון  במינהל 
וסוגיות העולים מתוך הנושא ויעסוק בפוטנציאל, בדרכי היישום ובחסמים ליישום, מקנה המידה העירוני ועד 

רמת המגרש והמבנה הבודד.  

09:00-09:30  התכנסות
09:30-10:00   דברי פתיחה:

ברכות |
דלית זילבר, מנהלת מינהל התכנון

אסטרטגיית 2040 ואיכות החיים העירונית | 
שחר סולר, ראש אגף לתכנון אסטרטגי במטה מינהל התכנון

עידכון תמ"א 35 בנושא צפיפות מגורים |
אדר' אילנה רדושבסקי, יועצת מטה מינהל התכנון

10:00-10:45    סוגיות תכנוניות:
חזון המדריך להקצאת שטחים לצרכי ציבור |

גב' תמי גבריאלי, משרד גבריאלי-סגל מתכננים

פתיחת קמפוסים |
אדר' דניאלה פוסק, יו“ר מחוז תל אביב, מינהל התכנון 

שטחים חומים- פריסה מרחבית |
אדר' אסתי כהן- ליס, מנהלת תחום תכנון תכניות בינוי עירוניות, משרד הבינוי והשיכון  

10:45-11:30     תועלות מגוונות לאיכות חיים עירונית: 
בין צרפת לישראל- פרויקטים לדוגמא |

אדר' זהר אלטמן, משרד אלף- בית אדריכלים

הגדלת האינטנסיביות של שטחי ציבור |
גב' חדוה פיניש, משרד אסטרטגיה אורבנית  

דיור מוגן ומסחר |
מר אלעד קנדל, מנכ“ל החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

11:30-12:15       סוגיות ניהוליות:
בעיניים של יזם |

אדר' אבישי קימלדורף, סמנכ“ל תכנון ואדריכל ראשי חב' שיכון ובינוי נדל"ן

בתי הספר עם הפנים לקהילה |
מר גנאדי קמנצקי, מנהל אגף בכיר מיפוי ותכנון, משרד החינוך

מנגנוני ניהול וסינכרון מערכות |
גב' צביה אפרתי, המכון ללימודים עירוניים ואזוריים, האוניברסיטה העברית

12:30-13:00     הפסקה
13:00-13:45     סוגיות בכלכלה ושמאות:

מעורב ציבורי- ציבורי מעורב |
גב' גילי טסלר, מתכננת מחוז תל אביב, רשות מקרקעי ישראל

תחום הערוב בירושלים – לא רק בשבת |
מר עופר גרידינגר, מנהל אגף תכנון העיר, עיריית ירושלים

הקצאות ורטיקליות- היבטים כלכליים שמאיים |
ד"ר איל סלינג'ר, משרד סלינג'ר שמאות מקרקעין ויעוץ

13:45-14:15      סוגיות משפטיות:
חוק הקומה הציבורית | 

עו"ד כרמית יוליס, ראש אשכול נדל“ן ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

פתרונות משפטיים בעירוב שימושים |
עו"ד עוזי סלמן,  היועץ המשפטי של עיריית תל אביב- יפו

14:15-15:00      פאנל סיכום |  מנחה: אדר' מאיה טופול, אגף לתכנון אסטרטגי  מינהל התכנון.  
בהשתתפות: אדר' יהונתן כהן-ליטאנט, מינהל התכנון- מחוז צפון. עו"ד עוזי סלמן, 

עיריית תל אביב-יפו.  מר גנדי קמנצקי, משרד החינוך. מר קובי בנבנישתי, מפעל הפיס. 

פורום איכות בתכנון
ייעול השימוש בשטחים לצרכי ציבור

סדר יום

02.01.20


