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זמן לקיים

הכנס השנתי ה-13 לאדריכלות נוף

תכנון המרחב במציאות 
סביבתית משתנה

חמישי-שישי, 29-30 באוקטובר 2015
אודיטוריום סמולרש, אוניברסיטת ת“א

Prof. Dirk Sijmons 
 Fine tuning the urban metabolism

ליאור לוינגר, אדר' נוף 
Green Infrastructure in Europe
A  Bridge over troubled waters

ד"ר עמיר גבעתי
שינויי האקלים כבר כאן

חצב יפה, אדר' נוף
מעבר לירוק. צבעים של קיימות

תמר דראל-פוספלד, אדר' נוף
״קיימות״ והקשר לשאלות הנכונות

הפסקת קפה

ד"ר אסף שוורץ, אקולוג
אקלוגיה עירונית. לשם מה? 

ואיך ניתן לשמר את הטבע בעיר

רחל וינר, אדר' נוף
איך מתכננים טבע. עמק הצבאים, ירושלים

אורי מורן ,אקוהידרולוג
השבת התפקוד האקולוגי לנחלים

Landscape Arch. Werner Hendricks
Growing Trees In The Urbanjungle

Architect Dan Epstein
Useful Simple Projects

קרן לי בר-סיני, אדר׳
Designing Peace. תכנון ממחיש שלום

נגה לב ציון, כלכלנית סביבתית
מי מעריך את זה? כלים כלכליים להערכה סביבתית

דני עמיר, מתכנן סביבתי
שינוי במרחב נחל אלכסנדר, קלנסואה

ניר ברק, תיאורטיקן פוליטי
אדם. עיר. טבע והערכים שבינהם

הענקת אות יקיר האיגוד ואות אדריכלות הנוף

הפסקת קפה

ד"ר שמרית פרקול-פינקל, ביולוגית ימית
הטמעת שיקולים אקולוגיים

ובנייה של תשתיות הגנה חופית

ורדית צורנמל, אדר' נוף
ובלבה נחל. פארק נחל בוהו, נתיבות

נועה כהנא, אדר'
עיצוב נופי כראי לעקרונות תכנון בר קיימא

שי לוי, אקולוג
ניקוז כהזדמנות אקולוגיות ונופית. פארק אריאל שרון

Yaki Miodovnik
Shouldn’t our landscapes do more than
simply look good? Resilient urban landscapes
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העצים שקדמו לעיר 

מדריכים: אדר׳ גיא נרדי 
ואדר' נוף שחר צור

הסיור יתחקה אחר עצים ותיקים ששרדו, 
יבקר בבניינים ששופצו בהם נכרתו העצים 
הבוגרים ויציג פתרונות אפשריים להשבת 

עצים לעיר.

שיט בירקון בעקבות 'פתלתל' 

בסיור מושט נתלווה אחר השינויים שעברו 
על נהר הירקון לאורך השנים דרך סיפורים, 
טרגדיות והווי אשר מלווים את זרימתו 
בלב העיר, ונקודת מבט תכנונית על העבר, 

ההווה והעתיד. 

תשתיות ירוקות על ההר

מדריכים: אדר' נעה כהנא, אדר' נוף אמיר 
לוטן ואדרכ' נוף שלומית זילברמן

פארק אריאל שרון משתרע על פני 8000 
דונם, ונמצא בהתהוות קרוב כבר לעשור. 
הסיור יתמקד בראש הר הזבל- חירייה 
לשעבר, שם נעשה שימוש בטכנולוגיות 
וסמויות מן  גלויות  ירוקות  תשתיתיות 
העין, ובתכנית האב לניקוז נחל האילון.

על אופניים והליכות בתל-אביב

מדריכים: אדר' נוף דניאל ברון
ואדר' גיא שחר

תכנון שבילי אופניים, החיוני כל כך היום, 
מייצר דילמות תכנוניות וקונלפיקטים בין 
משתמשים שונים במאבק על הרחוב.
בסיור משולב של רכיבה והליכה ברחובותיה 
של ת"א, נדון בפתרונות מגוונים לסוגיות 
השונות שמלוות את המתכננים ביומיום.

חזית הים

מדריכים: אדר' ומתכננת ערים עדנה לרמן  
ומתכנן סביבתי דני עמיר

האם וכיצד יכול התכנון להתמודד עם 
שינויי האקלים והדינאמיות של הסביבה 
החופית? בסיור נעמוד על ההשפעות 
הסביבתיות, החברתיות והתכנוניות של 
פרויקטים קיימים לצד פרוייקטים מתהווים 

לאורך רצועת החוף.

שפד"ן  

מדריכים: אדר' נוף מיכאל דואני, 
אדר' אורית גלעדי, מר איתי פנקס,

 יו"ר לשעבר של איגוד ערים דן
, אמון על הפיכת  מפעל שפכי גוש דן 
מטרד מי השופכין המזהמים למשאב 
לאומי יקר ערך - מי קולחין להשקיית הנגב.

סיורים 30.10  |  10:30      התכנסות ויציאה מרחבת הסינמטק תל-אביב

׳פתלתל'  סיפורו של נהר
סינמטק תל-אביב 

הקרנת הסרט הזוכה בפרס הסרט התיעודי הטוב בפסטיבל חיפה 
2014. "אין נוף משוחרר מסיפור" פתלתל שם לראשונה את הנוף 

במרכז התמונה, כגיבור העלילה ולא כרקע לפעולות האדם. 

'אנרגיות טובות'   מחזה אבסורד בחסות הכנסת
פאפאיתו בר, דרך שלמה 29-31, תל אביב

״לפעמים המציאות כותבת את המחזות הטובים ביותר. 
פרוטוקול של ועדת הכלכלה מ-2010 בעניין תמלוגי הגז בהקראה 

פומבית מרתקת - מצחיקה ומדכאת״  )הנדלזלץ, ״הארץ״( 

ערב תרבות 29.10  |  21:30      פ'אנרגיות טובות'   מחזה אבסורד בחסות הכנסת

דוקו בוקר 30.10  |  09:00      פ׳פתלתל'  סיפורו של נהר

   kenes2015.land-arch.org.il לפרטים נוספים ולהרשמה     


