
תכנית יום א׳  25.06 

מושב ראשון | שימור - לא מה שחשבתם

13:30-14:00 התכנסות וכיבוד קל

14:00-15:00 הרצאת פתיחה -  ״שמור והתחדש בדיבור אחד״
פרופ' אדריכל מייק טרנר, הקתדרה של אונסקו, תכנית התואר השני בעיצוב אורבני, בצלאל 

15:00-16:00 ברכות
מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר וועדת השימור

מר מאיר תורג'מן, סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה
אדריכל שלמה אשכול, מהנדס העיר

אדריכלית ענבר וייס, מ"מ לראש אגף לפרויקטים מיוחדים ויועצת מקצועית למנהלת מינהל התכנון
אדריכלית תמר קאופמן, ממונה על מחלקת שימור מבנים, עיריית ירושלים

16:00-16:30 "האובססיה לזיכרון: מה זה עושה לנו ולערים שלנו?"  
ד"ר אדריכלית טלי חתוקה, ראש המעבדה לתכנון עיצוב עירוני, אוניברסיטת ת״א 

16:30-17:15 "הכמוס הגמור בגלוי" 
האמנית עילית אזולאי 

17:30-18:00 כיבוד 

18:00-20:00 יציאה לסיורים ברחבי העיר
)פירוט הסיורים בדף נפרד(
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אישור השתתפות בסיורים ובכנס:
blDorit@jerusalem.muni.il | drchava@jerusalem.muni.il

02-6295590 | 02-6296899
מספר המקומות מוגבל ומותנה בהרשמה מראש

גדליה אלון 14, ירושלים



תכנית יום ב׳  26.06 

09:00-10:30 התכנסות פורום ראשויות מקומיות
עדכון: אדריכל ירמי הופמן, ראש מחלקת שימור, עיריית תל-אביב

במקביל, עבור שאר אורחי הכנס:
09:00-10:30 סיור בפרויקט "המפעל" של קבוצת האמנים "בית ריק" וכן סיורים נוספים 

)בהרשמה מוקדמת( 

10:30-11:00 התכנסות וכיבוד קל

מושב שני | מדיניות שימור וממשק לירושלים

11:00-11:30 אתגרי תכנון בירושלים 
מר עופר גרידינגר, מנהל אגף תכנון עיר, עיריית ירושלים

11:30-13:30 מדיניות השימור בירושלים - היבטים תכנוניים, חברתיים וכלכליים
שמואל גרואג ולילך הראל, גרואג-הראל אדריכלים

רן וולף, משרד רן וולף תכנון עירוני וניהול פרויקטים
רן חקלאי, משרד רן חקלאי כלכלה אורבאנית 

13:30-14:00 הצגת הנחיות מרחביות למתחמים היסטוריים
אדריכלית שירה עמר, מח' שימור מבנים עיריית ירושלים, בשיתוף אדריכל אמיר שהם

14:00-15:00 ארוחת צהריים

 )Managing Change( מושב שלישי | ניהול שינוי

15:00-15:30 "בין שימור לפיתוח - דילמות וניהול קונפליקטים"
ד"ר נילי שחורי, תכנון ערים ופיתוח כלכלי

15:30-16:00 ״שינוי, התפתחות ושמירה על אותנטיות בערים היסטוריות״
אדריכלית עדי סלע-וינר 

16:00-16:30 ״תכניות ממשק ויישומן בחוץ-לארץ״
אדריכל גיורא סולר
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סיורי יום א׳  25.06 | 18:00-20:00 )פיזור בתום הסיור באופן עצמאי(

בית המצורעים - סיור היסטורי בבית הנסן
גב׳ רות וקסלר, אחות ראשית בהנסן מ-1988 ועד לסגירתו ב-2009 | נקודת מפגש: בכניסה לבית הנסן

"מגזוזטרה אל גזוזטרה נדברים ארכיטקטים, דוקטור מול דוקטור גר" )נתן אלתרמן( 
סיור אד-רכילות בשכונת רחביה - תכנון, פוליטיקה והאם יש משהו ביניהם?!

אדריכל שימור משה שפירא | נקודת מפגש: כיכר וינגייט, רח' מרכוס 2 )מרחק של 5 דק׳ הליכה מבית הנסן(

טלביה היוונית וטלביה האנגלית - החל מהמתיישבים האירופאים החלוצים על מדרון טרשים וכלה 
באתגרי שימור עכשוויים 

אדריכל שימור שעיה רוט | נקודת מפגש: כיכר וינגייט, רח' מרכוס 2 )מרחק של 5 דקות הליכה מבית הנסן(

הובלת שינוי בחצר האחורית של העיר -נחלאות ושוק מחנה יהודה
מר אורי עמדי, יזם קהילתי, הקים וניהל כשלושה עשורים את מינהל קהילתי לב העיר  

נקודת מפגש: בית אליאנס, רח' כי"ח בכניסה למגרש החניה )יציאה מבית הנסן בהסעה(

"הרוח נהפך לחומר" - בניה באבן בירושלים, רח' המלך דוד ושכונת ממילא
אדריכל אבנר אופק | נקודת מפגש: בכניסה הראשית לבניין ימק"א, רח' המלך דוד 26. סיום בשער יפו.

)יציאה מבית הנסן בהסעה(

סיורי יום ב׳  26.06 | 09:00-10:00
 )במקביל לסיורים תתקיים התכנסות לחברי פורום הרשויות בבית הנסן בין השעות 9:00-10:30(

בית המצורעים - סיור היסטורי בבית הנסן
גב׳ רות וקסלר, אחות ראשית בהנסן מ-1988 ועד לסגירתו ב-2009 | נקודת מפגש: בכניסה לבית הנסן

בין מושבה גרמנית לשכונת רפאים: סיפורה של המושבה הגרמנית ושכונת הדג'אנים הסמוכה כפי 
שבאים לידי ביטוי באדריכלות השכונה

אדריכל השימור משה שפירא | נקודת מפגש: מאחורי תחנת הדלק של גן הפעמון, בצומת הרחובות דוד המלך 
ודרך בית לחם )הסיור יסתיים בבית הנסן( 

פרוייקט "המפעל" - פרויקט אמנות במסגרתו הפך בניין היסטורי נטוש בשכונת המוגרבים לבית 
חרושת לתרבות, המזמין את הציבור הרחב להשתתף

האמן נטע מייזלס, חבר קבוצת האמנים "בית ריק״ יוזמת ומפעילת הפרויקט | נקודת מפגש: בית לורנצו, 
רח' המערביים 3 )מאחורי מלון וולדורף אסטוריה. לאחר הסיור תצא הסעה לבית הנסן(

מחנה שנלר: הבניין הראשי, רגע לפני חידוש 
אדריכל אורי פדן, אדריכל השימור של הפרויקט | נקודת מפגש: שער הכניסה למחנה שנלר, רח' מלכי 

ישראל 34 )לאחר הסיור תצא הסעה לבית הנסן(
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