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

כיצד יתפקד המרחב הציבורי? 
כיצד ניצור סביבות חיים איכותיות בעידן של שינויים?

קורס העיר הישראלית 2030: תכנון עירוני מחוץ לקופסא

הקורס מתקיים בשיתוף פורום ה-15 והמינהל ללימודים מוניציפליים של מרכז השלטון המקומי, בליווי אקדמי של 
עמותת מרחב - התנועה לעירוניות בישראל.

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

דוגמאות ליישום מן השטח – בארץ ובעולם, סדנאות ועבודה משותפת.

אנו מזמינים אתכם ואתכן - 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 ורלוונטיים לתכנון והתערבות במרחב העירוני הקיים והחדש.	 

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

לאגם ידע ותובנות מתחומים שונים ולבחון שילובים נדרשים ביניהם, על מנת ליישם עקרונות תכנון מתקדמים. 	 

להיחשף לדוגמאות של גישות וכלים מקוריים ומוצלחים לתכנון ולפיתוח מערים בארץ ובעולם וללמוד מהם.	 

להתנסות בחשיבה משותפת ולמידת עמיתים יצירתית ולייצר אפשרויות לשיתופי פעולה בין משתתפי הקורס.	 

מחזור ד'
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מתכונת הלימודים:

היקף השעות בקורס:
56 שעות )9 מפגשים( בין השעות 09:00 – 14:30.   

אחד המפגשים יוקדש לסיור ויסתיים בשעה מאוחרת יותר.  

יום לימודים: ימי ב', בין ה-10.5.2021 ועד ל-12.7.2021

מקום הלימודים: הקורס יתקיים בלמידה מקוונת באמצעות 
אפליקציית ZOOM, מלבד מפגש אחד שיוקדש לסיור, בכפוף 
להנחיות משרד הבריאות. במידת האפשר ובהתאם להנחיות 
משרד הבריאות, יתקיימו חלק מהמפגשים באופן פיסי, 
במרכז השלטון המקומי, רחוב הארבעה 28, ת"א, כניסה 
צפונית, קומה 7 )במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת"א(.

חובות הקורס:

השתתפות פעילות בקורס. לתשומת לבכם: לפי הנחיות משרד 
החינוך, קבלת תעודה המזכה בגמול השתלמות של משרד 
החינוך מותנית בנוכחות מלאה ב-85% משעות הלימוד. קבלת 
התעודה כפופה להנחיות ולאישור ועדת גמול ההשתלמות.
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נושאי הקורס:

מתאוריה למעשה: ציפוף ועירוב שימושים  

היערכות לציפוף ולקומפקטיות בערי ישראל  •

הפסיכולוגיה של הצפיפות  •

מודלים לצפיפות גבוהה ו"דחיסה עירונית"  •

עירוב שימושים: מתופעה נקודתית לתפיסה מכוננת  •

ערים משגשגות - הערך הכלכלי של עירוב שימושים  •

חשיבות המרחב הציבורי בעיר המצטופפת וכלים לתכנונו  •

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

עיר לכולם - תכנון לילדים וקשישים בעיר  •

תכנון עירוני ככלי להתמודדות עם אי-שוויון  •

תכנון עירוני מותאם לשינויי אקלים והיערכות למשברים  •

מתודות לשילוב היבטים חברתיים ומעורבות חברתית   •
וקהילתית בתהליך התכנון

ניידות ותנועה במרחב העירוני

כלים וגישות חדשות לתכנון ערים מוטות הולכי רגל• 

תשתיות תנועה ותחבורה עירוניות בעידן של מגוון • 
מתניידים ומשתמשים 

כלים לתכנון מוטה תחבורה ציבורית ולבחינת הניידות • 
במרחב

תחביר המרחב )Space Syntax( – כלי לפיענוח והגברת • 
היעילות של רשת הרחובות

תחבורה חכמה - מכוניות אוטונומיות כהזדמנות לשינוי • 
התכנון העירוני

כלים חדשים להתחדשות עירונית

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

אתגרי ניהול ותחזוקה באזורי התחדשות עירונית• 

ביחד ולחוד – בעלויות דיור וסוגי דיור • 

התחדשות עירונית תומכת עירוניות וכלכלה מקומית• 

לפרטים נוספים ולהרשמה לחצו כאן.

שכר הלימוד:

2,900 ₪ לעובדי השלטון המקומי - מחיר מסובסד.
3,450 ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי. 

לשאלות בנושאים אדמיניסטרטיביים:
גב' ילנה נוי, סגנית ראש מנהל ללימודים מוניציפליים, 

מרכז השלטון המקומי, 03-6844254,
 elena@masham.org.il

לשאלות בנוגע לתכני הקורס:

מאיה קרבטרי, מנהלת תחום סביבה ותכנון בפורום ה-15,
mayac@forum15.org.il  ,03-6844298; או אורלי ששון, 

office@miu.org.il מנהלת פרוייקטים בעמותת מרחב
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http://www.masham.org.il/html5/ProLookup.taf?_ID=32925&did=11357&G=12663&SM=12673

