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התכנסות

מגמות הפיתוח לאורך חופי הים התיכון בישראל 
חופי ישראל - מראש הנקרה ועד זיקים, נמפה את המאבקים השונים ונחשוב ביחד כיצד ניתן לשמור על 

החופים פתוחים.
ערן בן נון, מתכנן סביבתי ורכז משמר התכנון בחברה להגנת הטבע

מורה נבוכים במערכת התכנון הארצית
מבנה מערכת התכנון, סוגי התכניות השונות, תהליכי קידום ותוכניות והטיפול בהן. כלים ודגשים לפעילים 

וארגונים בפעולתם מול ועדות התכנון. 
אמיר וינר, מתכנן קהילת חיפה, חדרה וסביבתן בחברה להגנת הטבע 

טכנולוגיות לשיתוף ציבור בתהליכי התכנון
מפגש עם יוזמות להנגשת מידע תכנוני לציבור ועידוד מעורבות אזרחית בהליכי התכנון. 

פרויקט "ועדה פתוחה" לשיתוף בתהליכי העבודה של ועדות התכנון - אהרן פורת, חיים וסביבה 
"מעירים", מערכת התראות מבוססת מיקום על הפקדת תכניות חדשות - איל מגדלוביץ'

קריאת תוכניות וכתיבת התנגדויות: מעורבות ציבור בתכנון
התכנון  בהליכי  הציבור  למעורבות  האפשרויות  את  להכיר  בואו  כולנו,  חיי  על  משפיעה  התכנון  מערכת 

וללמוד מדוגמאות מהשטח.
יעל דורי, ראש תחום תכנון, ׳אדם טבע ודין׳

ארגון קהילתי: איך מארגנים תומכים למאבק משותף?
DIVIDED WE BEG, UNITED WE BARGAIN - שימוש בכלים של ארגון קהילתי מאפשרים לנו לרתום שותפים 
בקהילה, לקחת חלק בהובלת מאבק משותף ולהגדיל את מעגל התומכים הנחוצים להובלת מאבק לאורך 
זמן. בסדנא נלמד כלים פרקטיים בתחום הארגון הקהילתי. מוזמנות ומוזמנים כל מי שחושב שכדי להגיע 

רחוק צריך ללכת יחד. 
נעה פינטו, ׳מגמה ירוקה׳ 

קמפיינים ברשת: ויראליות וכלים שימושיים
מה משותף לקמפיינים ויראליים? איך משתמשים ברשת כדי ליצור קהילה, להעביר מסרים ולהפעיל לחץ 
טכניקות  על  נדבר  להם,  המשותפים  העקרונות  את  נלמד  בולטות,  דוגמאות  על  נסתכל  בסדנא  ציבורי? 

וטיפים שימושיים ליצירת קמפיין ברשת ובשטח.
יוני בלסבלג, סמנכ"ל, ׳אנו - עושים שינוי׳. 

איך עושים שינוי בתחבורה הציבורית?
השינויים  על  נדבר  במפגש  הציבורית.  התחבורה  ותכנון  בשיפור  חלק  לקחת  וחובה  כוח  יש  כציבור  לנו 
והשיפורים שהצלחנו להוביל בתור ארגון נוסעי התחבורה הציבורית וניתן כלים פרקטיים לשיפור התחבורה 

הציבורית באזורכם. 
דפנה עורי-מסטצ'קין, ׳15 דקות׳

אתגרי התכנון הסביבתי ברמה המחוזית
במסגרת הסדנה נלמד מהם תפקידי המתכנן הסביבתי במחוז, באיזה כלים ותהליכים הוא משתמש כדי לקדם 
את מדיניות המשרד להגנת הסביבה ומהם הממשקים עם מקבלי החלטות ושחקני מפתח. נתמקד בקונפליקטים 

ואתגרים סביבתיים במחוז תל אביב בליווי דוגמאות ופתרונות שהושגו במסגרת פרויקטים מרכזיים. 
חמי שטורמן, מתכנן מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה 

תחבורה ציבורית ו"הציבור"
איך מתקבלות החלטות בנושאי תחבורה ציבורית ואיך אנחנו, כתושבים, יכולים להשפיע עליהן?

מי מגדיר מהם צרכי הציבור ואילו פתרונות יוצעו? איך משנים החלטות שהתקבלו  ואיך מקבלים החלטות 
טובות יותר בעתיד? שולחן עגול בהשתתפות פעילים, בעלי תפקידים וארגונים: 15 דקות, תחבורה בדרך 
שלנו, תחבורה היום ומחר, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, ישראל בשביל האופניים, בארכבת, רשויות 

מקומיות ומובילי התארגנויות תושבים. מנחה: יעל לבנון, ׳אנו - עושים שינוי׳. 

עירוניות הולכת ומתחדשת 
בדגש  בוחן  מקרי  מספר  יחד  ובוחנים  עירונית  להתחדשות  תכניות  על  משוחחים  ופעילים  מקצוע  אנשי 
על מעורבות הציבור: מודעות ציבורית לתכניות ברשויות המקומיות, הדרכים והמועדים לפעילות ציבורית 

ומעורבות הציבור ועוד.    
ליועמ"ש;  המשנה  קמיניץ,  ארז  ובהשתתפות:  עירונית׳,  להתחדשות  ׳הפורום  אבידן,  סטלה   בהנחיית 

גל גבריאל, מנכ"לית ׳מרחב׳; פרופ׳ טלי חתוקה, אונ' ת"א; עו"ד קרן קמחי נדולני, תכנון והתחדשות עירונית.

"דוד מול גוליית": כיצד הצליחו התארגנויות קטנות לנצח את הותמ"ל?
מגשימים, זבולון וכפר ביל"ו - שלושה מקרי בוחן בעלי מאפיינים דומים ושונים של מאבקי תושבים מהמגזר 

הכפרי מול הותמ"ל. כל מאבק נמצא בשלבי קידום שונים ומהווים מקרי בוחן דומים אך שונים. 
בהנחיית ערן בן נון, מתכנן סביבתי ורכז ׳משמר התכנון׳ ושלמה אברמוביץ, מנכ"ל ומייסד חברת ׳מנטור – פיתוח עסקי׳ 

ומנהל קמפיינים רב ערוציים בנושאי איכות הסביבה ושימור החקלאות במדינת ישראל. 
בהשתתפות פעילים ממגשימים, מ.א. זבולון וכפר ביל"ו

שמירת טבע בעיר "פנים רבות לה"
שינוי  הובלת  על  וחברה  סביבה  עיריה,  נציגי  עם  ולדבר  לשמוע  בואו  לקדם?  ניתן  כיצד  עוזר?  זה  במה 

לשמירה על טבע עירוני. מקרה בוחן של תכנית האב לואדיות בחיפה. 
בהנחיית אלה אלכסנדרי, פעילה חברתית-סביבתית, מומחית למעורבות קהילתית ובהשתתפות נגה לבנברג, מנכ"לית 
'ירוק בלב'; אמיר וינר, מתכנן קהילת חיפה של החלה"ט; אורלי ששון, אדריכלית נוף; שרית גולן שטיינברג, חברת 

מועצת העיר חיפה; אביב אבישר, אקולוגית נתניה; רחלי תדהר, יועצת ארגונית לשינוי חברתי.

ברכות ודברי פתיחה 
גלית כהן, סמנכ"לית בכירה תכנון,  מדיניות ואסטרטגיה, המשרד להגנת הסביבה 

דברים לזכרו של אופיר אלון )אלבאום( ז"ל 
על חשיבות המעורבות האזרחית בהליכי קבלת ההחלטות 

לינור דויטש, מנכ"לית ׳לובי 99׳ 

פאנל בהשתתפות: 
גלית כהן, סמנכ"לית בכירה תכנון,  מדיניות ואסטרטגיה, המשרד להגנת הסביבה 

כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת גן
יעל דורי, נציגת ארגוני הסביבה במחוז ת"א ובולחו"ף, ראש תחום תכנון באדם טבע ודין

פרופ' אלון טל, ראש החוג למדיניות ציבורית – אונ' ת"א ומייסד פורום ׳צפוף׳
אדר' דניאלה פוסק, יו"ר ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה – מחוז ת"א

מנחה ח"כ לשעבר דב חנין

  8:30

סדנאות מקבילות 

מקרי בוחן - מושבים מקבילים 

התרעננות וכיבוד קל 

סיום

   9:00

   10:30

  11:45

   13:45
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התארגנויות וארגונים המעוניינים להציב דוכן במהלך הכנס – נא לפנות במייל

בניין נפתלי, אוניברסיטת תל-אביב

יום שישי, 14.6.2019

מליאה
בהנחיית שרית גולן שטיינברג, יו"ר איגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה

בין קהילה לתכנון

   12:15

   12:45

להרשמה

https://get-in.com/Mashpieim?seller_code=getin

