
הכנס השנתי ה-14 - האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף

פעילויות וסיורים  |  סיורי ערב  |  חמישי, 10 בנובמברתכנית הכנס  |  יום חמישי ה-10 בנובמבר

פעילויות וסיורים  |  סיורי בקר  |  שישי, 11 בנובמבר

מושב I  |  סביבות מחייה

דברי ברכה ופתיחת הכנס
ככ

Our Urban Livingroom
Thomas Krarup, Project Director,  Architect MAA  | COBE

ככ

עצים, מכוניות וחרות התנועה בערים
אדר׳ נעמי אנג׳ל | מתכננת מחוז תל-אביב

ככ

לאן זה הולך? מבט על תרבות הבנייה החדשה בישראל
פרברים ועירוניות בישראל

תמר ברגר 
ככ

תכנית כוללנית במכחול דק - מחשבות חדשות על יישוב ותיק 
בקרית טבעון

אדר׳ נוף מיכל בן שושן  |  לרמן אדריכלים ומתכנני ערים
ככ

 Time grounded design | ChoreogrAPhies for
peculiar habitats

Landscape Architect - Marti Franch  |  EMF
ככ

הפסקת צהריים

מושב II  |  חוויה מרחבית

מרחב ציבורי חכם: אינטרקציות דיגיטליות חדשות במרחב הציבורי
אייל פדר לוי 

ככ

איתחול התכנון בעידן המרחב המרובד
אדר׳ עודד קוטוק

ככ

סדר באי סדר
ניב כשר

ככ

העשור האבוד - עיר בשיפוץ
רן וולף

ככ

״חוף מציצים״ או ״חוף מבטחים״ הצבת מצלמות אבטחה במרחב, 
המקרה של חופי תל אביב
אדר׳ נוף תמר אריאלי-רונן

ככ

הליכה והליכתיות בתל אביב | יישום מחקר על חווית ההליכה 
בתכנון הנחיות למרחב מוטה הולכי רגל בתל אביב

אדר׳ רם אייזנברג | ג.א.ו אדריכלים
ככ

הפסקת קפה

מושב III  |  יצירת מקום

 OUR VESTERBRO, snapshots from Vesterbro’s
 urban life

Phd. Arc. Ofri Earon
ככ

בדרך אל הים
ד”ר זיוה קולודני  |  מנהלת היחידה לפיתוח נוף עיריית חיפה

ככ

לתכנן את הלא מודע
אדר׳ נוף לב וקסמן

משרד גדעון שריג לב וקסמן - אדריכלות נוף תכנון עירוני
ככ

Double parking
שמושים לא מוסדרים במגרשי חניה בתל אביב

אדר׳ נוף חוי לבנה  |  1:1 אדריכלות נוף ועיצוב עירוני
ככ

Transforming Eyesight
אדם יקותיאלי

ככ

עיר זמנית  |  תכנון העיר מידברן
אדר׳ ענת פרנקל

ככ

Happy Hour

מושב IV  |  מרחבים משתנים

שטח פרטי - מרחב ציבורי
אדר׳ אורנה פרייפלד-בסט | ת.מ.א. תכנון מרחב אורבני

ככ

דברי סיום
ככ

MVRDV next
 Architect Aser Gimenez Ortega

ככ

התכנסות, סיור בתערוכה מקצועית ובתערוכת הפרויקטים הזוכים בתחרות "פארק החוף והפארק הלינארי בצפון מערב תל אביב-יפו" בחסות חברת אקרשטיין

נמל תל אביב וחצי האי הירקוני  |  עופר רגב
לאחר דורות רבים בהם היה חצי האי הירקוני אזור שומם ומוכה ביצות, צמחו בשנות השלושים של המאה העשרים מפעלי 
ענק בינלאומיים מעוררי השראה: המכביות הראשונות, יריד המזרח, נמל תל אביב ועוד. בשל תהפוכות הזמן הוזנח שוב 

האתר, עד אשר עבר תהליכי רענון, שימור וחידוש ששבו והפכו אותו למוקד חברתי וכלכלי חשוב.

הליכת עומק בעיר - סיור וסדנא התנסותית  |  רם אייזנברג
התנסות בטכניקת "התמקדות בהליכה" ככלי מחקר איכותני לאפיון צרכים תכנוניים. שוטטות במרחב העירוני תוך מתן תשומת 
לב לעושר החוויה האישית הכרוכה בשהות ובתנועה. הסיור יכלול הדרכה קצרה, הליכות בזוגות ועיבוד התוצאות בטכניקה 
של ״חכמת הרבים״. הפעילות תמשך כשלוש שעות ותכלול סיור וסדנא. חשוב כי כל המשתתפים יקחו חלק בתהליך כולו.

ככ

בני ברק  |  דורית ברק, חוקרת תולדות בני ברק
הסיור עוסק בתולדות בני ברק. העיר מעניינת בכל עת במשך כל השנה, כעיר תזזיתית ללא הפסקה שאין בה רגע דל, 
נפתח צוהר לעולם החרדי, נכיר את הזרמים והגוונים השונים בחברה זו ונראה תופעות ייחודיות והמאפיינות עיר חרדית, 

שאין כמותן במקומות רבים אחרים.
ככ

פחים מבפנים  |  סיוון רובין
סיור המזמין את המשתתפים לחטט, תרתי משמע, בפחי האשפה ובהשלכות הסביבתיות-חברתיות של סגנון חיינו. במהלך 
הסיור נשוטט ברחובות, נתבונן בתכולת הפחים ובמתרחש סביבם ונבחן את השאריות שלנו כמוצג אנתרופולוגי. במקום מנגנון 

ההדחקה של הפסולת – "שגר ושכח" – נתבונן לפסולת בעיניים ונגלה דרכה מי אנחנו כחברה, כקהילה וכפרטים.
ככ

גרפיטי ואומנות רחוב  |  יעל שפירא
שכונת פלורנטין היא הבית של הגרפיטי ואמנות הרחוב בישראל. יש בה יצירות מופת של אמני רחוב בכירים שנשתמרו במשך 
שנים, עבודות חדשות של אמנים צעירים ויצירות של אמנים בינלאומיים שהגיעו במיוחד כדי לעשות אמנות ברחובות השכונה. 

נדבר על גרפיטי, סוגים אחרים של אמנות ברחוב, נכיר את האמנים ונקבל את הכלים ומונחי הבסיס.
ככ

יער עירוני  |  ישראל גלון
דו-חמצני  פחמן  קולטים  חום,  עומסי  ומפחיתים  מצלים  האדם,  של  והבריאות  הנוחות  תנאי  לשיפור  תורמים  העירוני  במרחב  עצים 
ומשחררים חמצן לאוויר החופשי, מצמצמים מטרדי רוח, זיהום אוויר ורעש, מאפשרים פרטיות, תורמים לחלחול נגר עילי אל שכבת מי 
התהום ומשמשים כבתי גידול לבעלי חיים ולשיפור המגוון הביולוגי בעיר. הסיור יעסוק בחשיבות של תכנון עצים בהסתכלות רחבת היקף.

הנוף של החצר האחורית  |  קולקטיב אנייה
־במהלך הסיור נכיר את המורכבות החברתית והעירונית השוררת בשכונת נווה שאנן. בין התחנה המרכזית הנטושה, לשכונה הצ

פופה בישראל, נעמוד על מקומו של המרחב הציבורי במקום הכי נמוך בתל אביב. נעסוק במתח שבין הצורך המקומי לבין חסמי 
המערכת בדרך למרחב עירוני מפרה ונעמיק בסוגיות של חקלאות עירונית, ''פלייסמינקיג'' ויצירתיות רב תחומית.

www.humanhabitats2016.com
ביטול עד 7 ימי עבודה מיום הכנס, תחויב בגין עמלת ביטול בסך של 5% מסכום 
העסקה. ביטול השתתפות פחות מ - 7 ימי עבודה מיום הכנס, תחויב בדמי ביטול 
landscape11.10.16@gmail.com | 052-3422602 לבירורים  מלאים. 

להרשמה:

ABA SCIENCE PLAY 
 Playgrounds of Tomorrow

http://www.cobe.dk/
http://www.emf.cat/
http://www.mvrdv.nl
http://www.mvrdv.nl
http://www.mvrdv.nl
http://www.humanhabitats2016.com

