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כיצד תתמודד העיר הישראלית עם אתגרי המאה ה-21? 
איך נגור ונחיה בערים המצטופפות?

קורס העיר הישראלית 2030: תכנון עירוני מחוץ לקופסא

מחזור שלישי של קורס "העיר הישראלית 2030: תכנון מחוץ לקופסא" ייפתח בדצמבר 2019, ביוזמת פורום ה-15, 
בניהול אקדמי של עמותת מרחב - התנועה לעירוניות בישראל, ובשיתוף המנהל ללימודים מוניציפליים של מרכז 

השלטון המקומי.

הקורס מציע התבוננות מעמיקה ומגוונת בעקרונות עדכניים, בשינויים אסטרטגיים ובכלים מעשיים לקידום סדר יום 
חדש בתכנון ופיתוח המרחב העירוני )הפיזי והחברתי( הישראלי. סדרת המפגשים תשלב הרצאות ידע תיאורטי עם 

דוגמאות יישומיות מן העולם והארץ, סיורים וסדנאות.

אנו מזמינים אתכם: אנשי המקצוע בעיריות העוסקים בתחומי התכנון העירוני המרחבי והאסטרטגי, לרבות נבחרי ציבור, 
מנכ"לים ברשויות המקומיות, מנכ"לים בחברות הכלכליות, מהנדסי ערים, יו"ר וסגנים בוועדות תכנון ובנייה, אדריכלי ערים, 
מנהלי מחלקות הנדסה ותכנון, מנהלי מחלקות לתכנון אסטרטגי, מתכננים ובעלי תפקידים נוספים ברשויות מקומיות ובלשכות 

תכנון מחוזיות העוסקים בתכנון ותכלול רב תחומי של המרחב העירוני.

 

ללמוד ולהכיר תהליכי תכנון מתקדמים וכלים חדשים לתכנון והתערבות במרחב העירוני הקיים והחדש.	 

להרחיב את ״ארגז הכלים״ התכנוני ליישום פרויקטים אפקטיביים ובעלי בסיס לצמיחה ושגשוג ארוכי טווח בערי ישראל.	 

לבחון את ההיבטים המגוונים והרב-ממדיים של תהליכי תכנון והתחדשות עירונית ולאגם ידע ותובנות מתחומים שונים.	 

להיחשף לגישות וכלים מקוריים מערים בארץ ובעולם לתכנון ולפיתוח עירוני. 	 

להתנסות בחשיבה משותפת ולמידת עמיתים יצירתית על המרחב העירוני ולייצר הזדמנויות לשיתופי פעולה בין משתתפי הקורס.	 

מחזור ג'



הייעוץ האקדמי:
הקורס ילווה באופן מקצועי על-ידי אדר' ליאת איזקוב בן-

שטרית, חברת הועד המנהל של עמותת "מרחב" - התנועה 
לעירוניות בישראל ומומחית בליווי תהליכים אסטרטגיים 

בתכנון עירוני. 

אדר' איזקוב בן-שטרית עוסקת בייעוץ אסטרטגי לתהליכי 
תכנון, הטמעת ידע, רעיונות וכלים עדכניים, וכן בתכנון 
מושכל של איכות הצפיפות העירונית לתועלת האוכלוסייה 

העירונית ומגוון משתמשי המרחב.

מתכונת הלימודים:

 היקף השעות בקורס: 56 שעות )8 מפגשים( 
בין השעות 09:00 – 15:15.

יום לימודים: ימי ב', בין ה-23.12.19 ועד ל-10.2.20.

מקום הלימודים: רחוב הארבעה 28, ת"א, כניסה צפונית, 
קומה 7 )במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת"א(
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נושאי הקורס:

מתאוריה למעשה:  ציפוף ועירוב שימושים  

היערכות לציפוף ולגדילה פנימה בערי ישראל  •
הפסיכולוגיה של הצפיפות• 
מודלים לצפיפות גבוהה ו"דחיסה עירונית"• 
עירוב שימושים: מתופעה נקודתית לתפיסה תכנונית • 

מכוננת
זהות קהילתית וזהות מקומית בעידן הצפיפות • 
תכנון וניהול בעידן חדש של המרחב הציבורי • 

האדם במרכז: התמודדות עם סוגיות חברתיות ישראליות 
וכלים לתכנון המתמקד באנשים

תכנון לילדים וקשישים בעיר• 
עירוב אוכלוסיות • 
מבט נוסף על צדק חלוקתי במרחב העירוני בישראל• 
אמות מידה מתקדמות לאיכות החיים בעיר• 

ניידות ותנועה במרחב העירוני

איך הופכים את העיר להליכתית?• 
תשתיות תנועה ותחבורה עירוניות בעידן של מגוון • 

מתניידים ומשתמשים 
כלים לתכנון מוטה תחבורה ציבורית  • 
תחביר המרחב )Space Syntax) – כלי לפיענוח המשמעות • 

והגברת היעילות של רשת הרחובות
 המאבק על המרחב העירוני: איזון ושילוב בין המשתמשים • 

בעיר בעידן הציפוף
תחבורה חכמה - מכוניות אוטונומיות כהזדמנות לשינוי • 

התכנון העירוני

כלים חדשים להתחדשות עירונית

התחדשות עירונית רב-ממדית: איגום משאבים ושיתוף • 
פעולה בין אגפי

תפקידו של המרחב הציבורי בעידן הציפוף וכלי לתכנונו• 
טיפולוגיות בינוי חדשות פוגשות מציאות • 
ביחד ולחוד – בעלויות דיור וסוגי דיור • 
התחדשות עירונית תומכת עירוניות• 

לפרטים נוספים ולהרשמה לחצו כאן.

דרישות הקורס:
עמידה בכל מטלות הקורס.   •

נוכחות פעילה בכל המפגשים כתנאי לקבלת תעודת סיום   •
)תתאפשר היעדרות חלקית בלבד באישור מפורש, על פי 

כללי הועדה לגמול השתלמות של משרד החינוך(.
העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות   •

לגמול השתלמות.

שכר הלימוד )כולל הדרכה, חומר כתוב, כריכים וכיבוד קל(:
3,150 ₪ לעובדי השלטון המקומי - מחיר מסובסד.

3,620 ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי. 

לשאלות אדמיניסטרטיביות: 
המינהל ללימודים מוניציפליים של מרכז השלטון המקומי, 

גב' ילנה נוי 03-6844854 
לשאלות מקצועיות: פורום ה-15 03-6844298 

או עמותת מרחב 03-6042916

העקרונות והגישות שיוצגו בקורס ילווו בדוגמאות מעשיות 
ומקרי מבחן.

 

https://www.shelegcrm.com/masham/search_activity.aspx?event_no=317163



